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"PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO TEÔRICA APLICADA A 

ESTUDO DE CASO: ALFABETIZAÇÃO INDiGENA NO ACRE" 

I. APRESENTAÇÃO 

Parece que o caminho do pensamento abstrato e da ge 

neralização analítica esboça-se na estória vivida ou no caso 

contado: eis a chave de certos métodos pedagógicos e a inten 

ção deste texto. 

Escolho, assim, o trajeto conhecido do meu context~ 

fundação do afeto e do conhecimento. A partir daí, do vivido 

com o pensado, condenso este relatório ou avaliação final de 

um curso, em que a co-construção é a proposta de um saber no 

vo, tecido no fio comum das trocas significativas, mas onde o 

parto diário da vida é absolutamente único, privado de grupo. 

Parto deste texto para construção de um sentido, a 

ser escrito e reescrito. Nele teço hipóteses relativas à de~ 

crição e análise de uma ação de intervenção educativa em meio 

indígena, em que estou também de carne e osso, numa equipe de 

trabalho de perfil intercultural, envolvendo polaridades como 

o "eu e o : outro11, o diverso e o comum, através de contatos in 

terétnicos, indianidades e identidades em formação, tensão e 

sínteses, numa rica interação, quem sabe, honrosamente dialé 

tica, passível de todas as aflições, dúvidas, delírios e con 

quistas. 

A inclusão deste tipo de temática no grupo de pe~ 

quisa :i Alfabetização em classes populares 11 só aparentemente 



l 
..• _ 2 

pode causar espanto. Há pelo menos duas décadas as lutas in 

dígenas,não só no Brasil, se juntaram ao vasto campo 'das lu 

tas de emancipação das classes populares no sentido de alguns 

direitos básicos não compartilhados como o da terra, saúde,~ 

ducação, enfim no que costumam chamar "melhoria em suas condi 

ções de vida". Creio ser desnecessário enquadrar as lutas in 

dígenas no campo das lutas agrárias, sendo estes os sujeitos 

nacionais que mais condensaram historicamente a ex?ropriação 

territorial praticada no país desde sua 11descoberta11• No caro 

po educativo, as lutas indígenas vêm buscando pressionar o po 

der público e a soc~edade brasileira como um todo para a ne 

cessidade de ampliação das redes de ensino de 19 grau até .as 

aldeias, sendo seu direito à educação pública, gratuita e 

laica e de qualidade diferenciada da do restante da sociedade, 

afirmado em diversos documentos escritos pelo movimento indí 

gena, por exemplo, na época da elaboração da Constituição e 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Hacional. 

Demandas por escolas, entendidas também como "direi 

to" pelos cidadãos índios, vêm revestidas de um conteúdo peda 

gógico diferenciado, que reforce o conceito de identidade ét 

nica no seio ao· nacional. As escolas indígenas, ainda que p~ 

blicas, de responsabilidade financeira da Uni~o, devem ser di 

ferenciadas na sua formulação curricular e na formação de seus 

agentes educadores, índios e não índios. 

Um currículo bilingüe e intercultural que possibili 

te o uso revitalizado das línguas indígenas e de seus etno•co 

nhecimentos nos diversos campos do saber, histórico, geográfi 

co , matemâ.-tico e- científico, ao longo de todo processo escolar, 
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junto à apropriação de certos conhecimentos de caráter univer 

sal, acumulados pelas civilizações humanas ao longo da sua his 

tória. 

Tais conhecimentos, em suas demandas, devem ser me 

diados pela formação de professores índios oriundos de seus 

grupos étnicos, que ao interagirem com os saberes escolariza 

dos, ficam responsáveis de proceder à síntese e à sistematiza 

ção destes, através do seu saber indígena e popular. 

Estas têm sido, em linhas gerais, as metas e estra 

tégias políticas e pedagógicas deste movimento, movidas emcon 

junto por uma rede complexa de atores sociais, concretizadas 

em convênios e acertos institucionais visando à expansao e me 

lhoria da rede primária às áreas indígenas brasileiras. Como 

resultado destas demandasr posso citar a implementação de di 

versas "escolas da floresta11 cujos professores são índios em 

processo de formação escolar, através de cursos anuais prom~ 

vidos por seus assessores indigenistas, 8m parceria hoje com 

secretarias de educação, universidades e entidades da socieda 

de civil li0adas às lutas populares. 

Espero haver podido demonstrar, nestas poucas linhas, 

a inserção da temática 11educação indígena11 no campo da "alfa - - 
betização das classes popu La r e s " em sentido amplo, tanto na 

dimensão política quanto propriamente pedagógica das suas de 

mandas e práticas históricas nos últimos 20 anos. 

passo agora não mais a identificar a semelhança dos 

caminhos, mas a tentar analisar, a partir de um corpo teórico 

comum às discussões travadas em nosso grupo de pesquisa, cer 

tas especificidades da questão educativa indígena, especial 
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mente no tocante a seus processos psicopedagÓgicos e lingüí~ 

ticos de aquisição da língua escrita. 

II. A PROPOSTA DA PESQUISA 

Proponho-me, aqui, a descrever e analisar, em estu 

do de caso situado no Acre, num conjunto de sociedades de tra 

dição oral de passagem para a escrita via processos de escola 

rização formal e alfabetização bilingüe, algumas das variáveis 

psicolingüísticas expressivas da relacão do binômio oral/es 
J - 

crito ?Or elas concebido e praticado. 

Parto de uma premissa básica, oriunda de minha pes 

quisa sociolingüística nesta região, de que a oralidade é re 

presentada na consciência metalingüística dos grupos envolv~ 

dos, como uma ordem de fatos de natureza distinta e descontí 

nua com relação à escrita. Uma dicotomia fundamental na com 

preensão do que é o oral e do que é o escrito determina aspec 

tos das práticas escolares ligados à alfabetização em 1~ e 2~ 

línguas a serem analisados neste trabalho. Em linhas gerais, 

posso afirmar que tal dicotomia faz, por exemplo, com que si 

tuações de fala e ·oralidade estejam ausentes tanto das ativi 

dades dos professores (Índios em processo de formação), 

das dos alunos (índios em processo de formação). A fala 

sido utilizada em sala de aula mais como veículo para as 

como 

tem 

ati 

vidades de lecto-escritura, tendo, pois, como referência prin 

cipal o texto escrito. A sala de aula e a escola estão, as 

sim, sendo representadas corno locais para atos verbais escri 

tos, e a oralidade é instrumento para finalidades de lecto- 
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escritura. 

Tal binômio oral/escrito está, por outro lado, sen 

do realizado em duas línguas distintas: o lugar do oral é ocu 

pado em língua materna nativa, isto é, as línguas indígenas; 

e o lugar da escrita ocupado pela língua estrangeira, o portu 

guês. Assim estruturava OFAL = LM - LI x ESCRITA= LE - LP. 

Meu objetivo será observar a influência desta forma 

de representação do código oral e do côdigo escrito enquanto 

simbolismos de duas ordens, nas práticas educativas escolares 

dos professores e seus alunos, levando em conta cados já pe~ 

quisados de cunho lingüístico: 

aquisição de língua oral x aquisição de língua escrita; 

estratégias para aquisição escrita em L.E. antes de sua a 

quisição oral; 

aquisição escrita em L.M. feita posteriormente à aquisição 

escrita em L.E. 

Tais ocorrências pedagógicas específicas ao campo 

do bilingüismo em sociedade de tradição oral na sua pré-hist~ 

ria da escrita podem ser originais para análise de certas teo 

rias da aquisição dos códigos escritos, para as quais os indi 

víduos devem ter prévio domínio oral da língua a ser adquiri 

da escrita. 

A ordem natural da aquisição lingüística nestas teo 

rias é: aquisição oral da língua materna e, posteriormente, 

sua representacão num simbolismo de segunda ordem que é sua co . - 

dificação escrita. 

Mente " , p . 12 O ) • 

No estudo de caso por mim realizado, chego à conclu 

(Vide WYGOTSKY, L. "A Formação Social da 
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são de uma alteração nesta ordem de aquisição, onde a aquis~ 

ção oral da língua materna não é etapa prévia de sua aquisição 

escrita, esta feita em língua estrangeira, antes mesmo de sua 

aquisição oral integral. t somente após a aquisição do códi 

go escrito em língua estrangeira que o falante/escritor bilin 

güe transfere suas habilidades de escritor para a escrita de 

sua língua materna. Ou seja: a aquisição da escrita em lín 

gua materna segue por transferência automática à aquisição do 

código escrito de uma língua estrangeira. 

A partir desta aquisição escrita bilingüe, os escri 

tores índios analisados passam a utilizar funcionalmente mais 

a escrita em língua estrangeira, para atos diversos envolven 

do cartas, livros, relatórios etc., do que escrita em Língua 

Indígena. Tal assimetria na utilização social; funcional da 

escrita em L.M. e L.E. reforça e expressa a representação co 

letiva de uma oralidade de ordem distinta e descontínua da es 

crita que, corno vimos, reproduzem uma dicotomia entre as lín 

guas indígenas e o português, ficando as primeiras reduzidas 

às esferas da tradição oral, enquanto o português tende a am 

pliar-se e atualizar-se em âmbitos cada vez mais valorizados 

e presentes na nascente tradição escrita em tais sociedades 

indígenas. 

Todas estas consideraç6es iniciais podem ser resumi 

das na re-afirmação de uma premissa básica do modo de repre , - 
sentação indígena da escrita: enquanto a escrita é oriunda do 
11mundo dos outros", língua do estrangeiro, a oralidade é a fa 

la nativa, língua indígena materna, estranha à escola e, po~ 

tanto, a atos de escrita. Assim, diversos estudos, não só no 
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Acre, vêm demonstrando, por um lado, a ausência do ensino a 

prendizado do português oral nas práticas escolares e, por ou 

tro, a ausência da língua indígena escrita. 

Para finalizar, cito BACKTIH, ira palavra nativa é 

percebida como irmão, roupa familiar ... sem mistério ... a es 

trangeira funde-se com idéia de poder, força e verdade" (Mar 

xisrno e filosofia da linguagem). 

Para a fala do irmão, o simbolismo próprio do oral, 

para a língua do estrangeiro, o simbolismo da escrita. Entre 

ambos, o silêncio em língua portuguesa, a 9ágina em branco da 

escrita indígena. 

III. ALGUNS DADOS DA PESQUISA SOCIOLINGÜfSTICA 

A ênfase na escrita corno capacidade ou bem cultural 

a ser adquirido na escola indígena pôde ser explicitada pelos 

professores índios envolvidos no projeto, durante atividades 

reflexivas via escrita em língua portuguesa, nos cursos por 

nós coordenados de sua formação, entre os anos de 83 a 91. Es 

creveram eles sobre seu projeto pedagógico, numa primeira fa 

se da pesquisa financiada pelo INEP denominada "Análise deu 

ma experiência de autoria", onde foram s í.s t.errat.í.zados .:iJguns dos 

aspectos de sua representação e expectativas relativas à esco 

larização bilingüe: 

... "o estudo do português serve para ler as escri 

turas passadas de uma hora, urna semana, um mês, 20, 80 ou 100 

anos atrás .•. Serve para escrever nomes de gente, pássaro, 

peixe, caças e nomes de árvores, terras, praias, pedras, no 
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mes de cobras, plantas, sol, lua, estrelas, nomes de abelhas 

li Kia I<axinawá in Escolas da Floresta. CPI/AC, 1985. 

A relação entre 11estudo e escrita11 constitui-se, as 

sim, com a funçã.o de Construção da História, 'pa ra registro e 

recuperação do tempo passado 11100 anos atrás 11, além de funda n 

a possibilidade de registro das denominaçoes e classifica 

ções do espaço ao redor. "nome de pássaro ... 11• Tempo e espaço 

aprisionados pela escrita no seu poder mneumônico e classifi 

catório ~ eis as possibilidades vislumbradas via escola e es 

crituras. 

Ainda: ·110 estudo serve para muita coisa que tem 

no mundo de leitura: 19 é conhecer as letras e depois formar 

palavras e saber assinar o nome ... serve oara fazer bilhete e 

anotar algumas mercadorias que compram na cooperativa e tirar 

conta dos fregueses que compram na cooperativa e quando sou 

ber anotar as mercadorias e tirar contas dos fregueses já ser 

ve para tomar conta da cooperativa ... 11 Maná Kaxinawá, in :1Es 

co La s da Floresta 11, CPI/AC, 19 8 5 . 

... npra não ser roubado pelo patrão branco, pra sa 

ber como que leva pra frente nossa cooperativa, e como pode 

mos viver na nossa área com nosso povo e como que trabalha na 

cantina ... 11 Norberto tene Kaxinawá, in "Escolas da Floresta 11, 

CPI/AC, 1985. 

A ênfase na motivação afetiva e cognitiva para aqui 

sição da escrita também se justifica no contexto histórico a 

tual destes grupos, por razoes práticas e pragmáticas que en 

volvem desde a comunicação por bilhete até a contabilidade da 

cooperativa-cantina onde comercializam a borracha, livres do 
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patrão seringalista que retiraram nos Últimos 10 anos de suas 

areas. 

Portanto, além do potençial intelectual vislumbrado 

na natureza mneumónica e abstrata classificatória deste ti 

pode simbolismo via escrita, também fica ressaltada a sua e 

norme funcionalidade social para a nova dinâmica sócio econô 

mica cultural pós contato, ligados a aspectos decisivos da so 

brevivência física e cultural e autonomia política destes po 

vos frente aos "br~ncos-patrões". No entanto, o desenvolvi 

mento da oralidade também é apontado nos textos dos professo 

res, ainda que com menos freqüência, tendo como língua àlvo, 

em primeiro lugar, o português . . . 110 que queremos aprender é 

a linguagem do português para fazer contato com a SUDEVEA11, 

botar dinheiro no banco, negociar com FUNAI ... 11• Também se a 

ponta a necessidade de falar 11a nossa língua, para nao esque 

cermos dela, as estórias de antigamente, a dança e o artesana 

to ... " 

Ora, a meta do projeto de escola indígena por eles 

traçado, conforme analisado na ocasião, é de um bilingüismo 

ainda difuso, pois não detalha e planifica que função e papel 
l 

1 
i 
1 

'1 

desempenharão o oz a L e a escrita, a primeira e a segunda lín 

guas no currículo escolar. 

Alguns depoimentos registrados em gravador sobre cur 

rículo bilingüe durante o Último curso de formação dos profe~ 

sores (agosto, 91), são em seguida transcritos: 

"Eu acho que é melhor a gente levar português 

1~ série língua indígena, 1~ serie, 2~ série língua 

j 
J 
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indígena, - . serie português. Eu acho melhor nao 

ensinar sô em português. Ensinar na língua também. 

Agora a gente vê como possamos escrever na língua 

sobre Estudos Sociais. Mas isso ê facil. SÕ é ruim 
~ 

em portugues mesmo. Tanto faz 1, 2, 3, 4? - . series. 

Se a gente ensinar 4~ em português vamos ensinar na 

língua indígena também ... Júlio Raimundo Yaminawa. 

"Enquanto em nossa comunidade a língua jã ta 

quase acabado, nõs vamos tentar recuperar de manei 

ra melhor para os alunos, de 1~ a 4? 

nhando português e língua indígena. 

raldo Apurinã. 

- . serie, acomp~ 

É isso. TI Ge 

11Eu não sei nem como responder esta 

pois nôs estamos trabalhando agora, nê? 

resposta, 

NÔs não sa 

bemos aonde é que é 2? série, ou 4~ série, mas eu 

tava falando aqui com Edson, aquele livrinho que a 

gente fez, a cartilha na língua, talvez seja a 1~ 

série. Ali, se aluno for interessado, jã vai saber 

dos sons das palavras, como pode se escrever, nê? 

Para fazer a 2?, 3?, 4~ séries a gente tâ pensando 

como e que vai fazer: AÍ eu não sei ainda, a gente 

tâ pensando como é que vai fazer ... a gente sabe, 

num determinado momento, que a nossa língua a gente 

jâ fala ... mas para fazer de série em série, eu f! 

co -meio confuso ... (riso) ... " Joaquim Manã Kaxina 

wa. 

11Ja que estamos elaborando uma c a r t í.Lh a de Ge~ 

grafia, era bom nessa cartilha entrar o significado 

na nossa língua. A gente escreve o nome em port~ 

gues e da o significado desse nome na língua. É bom 

assim. Vai facilitar muito. " Júlio Yaminawa. 

"Eu tava combinando aqui com Edson era isso. 

Porque eu acho que a 1~ série na língua a gente Jª 
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fez e estamos trabalhando. Pelo menos os Kaxi. Eu 

acho que tambem Yaminawa. Yawanawã também. 

2~ a gente tem de pensar ... 11 Joaquim Kaxí. 

AÍ na 

"Tem de inventar as palavras ... vamos dizer se 

o relÔgio e um objeto que ele marca hora, então nõs 

tivemos de inventar: quer dizer: 1'advinha o sol", na 

nossa língua "v a r í uíiati". Quer dizer relÕgio, nê? 

Então para fazer isso tem de entender o português 
li Nani Yawanawã. 

Embora em sua atividade verbal reflexiva enunciem 

(a nível de vontades e expectativas de futuro), a possibilid~ 

de de desenvolverem um bilingÜismo aditivo e equilibrado no 

oral e na escrita em língua indígena e português, nos outros 

dados por nós levantados nos últimos anos de pesquisa, (1987 

a 1991), vem tornando-se evidente urna· tendência de expansao 

funcional e geográfica da língua portuguesa na escrita e na o 

ralidade em grande parte dos grupos. A seguir alguns dados: 

Durante dois anos fizemos. a aplicação de questioná 

rio entre 110 índios,participantes diretos e indiretos da es 

cola, professores, alunos e parentes destes. Foi-lhes pergun 

tada sua preferência lingüística para diversas finalidades co 

municativas, tendo a opção entre três respostas: Língua indí 

gena-LI/língua portuguesa-LP/as duas-LP/LI. Na análise dos 

resultados, constatamos grande freqüência de opçao pela LP, 

quando a finalidade comunicativa era ler e escrever: "qual a 

língua que você prefere para ler e escrever?", "qua l, a língua 

que você usa mais para ler e escrever?". Ressaltava-se nesta 

preferência por LP, uma representação indígena do mundo da es 
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crita dominado pelo uso social, funcional da LP, que superou 

em muito as escolhas pelo uso escrito da própria língua indí 

gena, LI: enquanto 56 preferiram LP, só 4 optaram por LI para 

ler; para escrever 59 preferiram LP e 5 LI. Os demais fize 

ram opçao bilingüe. 

Houve também perguntas que solicitavam a enumeraçao 

dos diferentes materiais utilizados para atos de leitura e es 

crita e a(s) língua(s) mais usada(s} para veicular tais atos. 

A língua portuguesa foi a mais citada para escrita de mate 

riais como 11cartas11 e leitura de 11jornais11, seguidos de "li 

vros", "revistastl para leitura e "trabalhos escolares, livros 

e relatórios" para escrita. f: conveniente lembrar aqui que a 

enumeração destes materiais pelos entrevistados não significa 

a afirmação de sua presença real e geral no cotidiano das in 

terações verbais escritas, embora alguns destes materiais se 

jam cada vez mais socializadamente ·utilizados entre os jovens 

das aldeias (nossa pesquisa não pretendeu a descrição das prá 

ticas, mas a análise das representações metalingüísticas sobre 

aprendizagem e linguagem, tendo como corte a questão do bilin 

güismo) . 

A valorização da escrita/leitura em LP significou, 

por outro lado, sua desvalorização em LI, para a qual apenas 

dois materiais foram enunciados: carta e pintura facial. O se 

gundo por sua natureza de representação geométrica altamente 

rica de padrões, usada sobre superfícies como cerâmica, algo 

dão (tecido) e o corpo/face, considerada como uma pré-escrita 

em seu caráter de sistema simbólico gráfico-visual. Aliás o 

nome dado em suas lín9uas maternas ao alfabeto ou à letra foi 
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o mesmo com que denominam os desenhos geornétricos:11kene". As 

sim, a escrita em LI é assimetricarnente valorizada e posicio 

nada na sua concepção dos tipos de materiais culturais que po 

dem ser "portadores de texto", do que resulta urna ênfase para 

a aprendizagem da lecto escritura em LP e seu enorme prestf 

gio para atividades escolares. 

o que estamos chamando de 'ênfase na escrita (em IP) 

pode ser verificada em outra vertente da pesquisa sociolin 

güística, quando levantamos a opinião dos professores sobre 

sua competênci.a lingüística em ambas as línguas, no oral e na 

escrita. Dos 24 professores entrevistados, 9 se consideram 

melhor falantes de LI, e destes apenas 5 se consideram me lho 

res em LI no âmbito da lecto-escritura; enquanto os demais a 

valiam-se ou com igual domínio de ambas as línguas ou melhor 

no português escrito. Ou seja, ao adquirirem a capacidade~ 

güística de escrita e leitura, estas se realizam mais em por 

tuguês, aumentando-lh~s assim a competência nesta língua, e 

menos em língua indígena. 

Outra pergunta dirigida aos professores sobre "qual 

é sua língua materna", indicou que 15 deles aprenderam primei 

roa falar em LI; mas todos responderam que, no âmbito da lec 

to-escritura, aprenderam primeiro o português. O que nos indi 

cou uma d econtinuidade histórica na aquisição da primeira 

língua falada e a primeira língua escrita, na formação daque 

les professores índios (com exceção dos que já têm como língua 

materna o português). Ou seja, para mais da metade o oral se 

realizou primeiramente em LI, enquanto a escrita se realizou em 

LP, primeiramente. 

___ _j 
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Assim, ficou indicada a tendência de expansão, fun 

cional e geogr&fica da LI e a ênfase da escrita sobre a orali 

dade para a aprendizagem escolar. Esta dicotomia oral/escri 

to, LP/LI,expressaria, em nosso entender, uma concepção do 

que é e pode ser escrito: se a cultura indígena tradicional 

com seus modos de transmissão e reprodução é viabilizada na o 

ralidade, e prioritariamente em LI, sob um modo de falar e pen 

sarda LI, a cultura do branco, de onde e através-de que che 

gou-lhe o conhecimento da escrita, é processada sobretudo em 

LP. 

Outras variáveis foram apontadas na análise sobre a 

dicotomia da oralidade e escrita neste contexto bilingue de 

interações sociais. Por exemplo, a dualidade "dentro· e fora 

da aldeia" separam duas tendências: pró LI e pró LP respecti 

vamente, tendo os limites da área indígena valor divisório en 

tre uso mais freqüente da LP ou da LI. Fala-se mais LI den 

tro do que fora da aldeia. Viu-se também como determinados ti 

pos de situações comunicativas (SC) são realizadas mais em LI 

como a série "pesca caça roça artesanato", enquanto a série 

"seringa, cantina, comércio" realiza-se prioritariamente em LP. 

Mesmo a "can t í.na" que é situação comunicativa comercial reali 

zada dentro da área, por estar relacionada a conteúdos sócio 

culturais do pós contato, ocorre mais em LP do que em LI. 

~oderíamos seguir enumerando dados e interpretações 

extraídas da pesquisa empírica que fundamentam a afirrroção que 

fiz de uma categorização distintiva do mundo da oralidade e ~ 

da escrita e de sua realização bilingüe. Busquemos agora ou 

tro tipo de fundamentos, no âmbito da psicopedagogia. 
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IV. A FUNDAMENTAÇÃO PSICOLINGU!STICA DA PESQUISA 

Na obra de Wygotsky encontramos a discussão do tipo 

de simbolismos em que se constitue a língua escrita corno sis 

terna de l <: e 2~ ordem; . . . "um aspecto desse sistema é que e 

le constitui um simbolismo de 2~ ordem que gradualmente ton1a- 

se um simbolismo direto ... , gradualmente ... esse elo interme 

diário (a língua falada) desaparece e a língua escrita conver 

te-se num sistema de signos que designa: diretamente as enti 

dades reais e as relações entre elas ... " ("A Pré-História da 

Linguagem Escrita" in "A. Formação Social da Mente"). Ou se 

ja, a seqüência dos tipos de simbolismos que conformam a es 

crita no desenvolvimento de sua representação para o sujeito 

individual e histórico de Wygotsky são da 2~ à 1~ ordem, pa~ 

sando pela mediação da língua falada, até que a fonologização 

se torne dispensável, e a leitura/escrita remeta diretamente 

aos conceitos. 

No caso acreano, a aquisição da escrita em língua es 

trangeira, antes de seu domínio oral, vem implicando num de 

senvolvimento simbólico de segunda ordem do sistema de signo~ 

onde o suporte inicial do sentido repousa na tradução, com u 

so de outra língua, não ali representada na escrita, ·a língua 

materna do sujeito, em sua modalidade oral. Ou seja, o elo 

intermediário do signo escrito em LP é o correspondente signo 

oral em LI, similitude baseada no aspecto conceitual (o signi 

ficado saussereano), mas não no fonético-material da língua 

(o significante). Neste processo de aquisição da escrita, o 

"elo intermediado pela língua falada": se dá em duas lí.nguas, 
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sendo a língua materna falada o suporte inicial do sentido 

(isolada da relação com o significante, este não representado 

na escrita). Gradualmente esta língua ma~erna vai sendo dis 

pensada como mediação,substituída pela língua falada estran 

geira, com o seu domínio progressivo oral. SÓ então neste mo 

~ento pÓs tradução é possível a compreens~o da escrita como 

representação de 2~ ordem, apoiada na mediação da oralidade 

plena, mesmo que em língua estrangeira. 

Outro recurso para ensino da escrita/leitura em lín 

gua estrangeira é o desenho figurativo, imagem· ilustrativa do 

signo verbal escrito, uma estratégia didática muito usada pe 

los professores Índios em suas aulas para dar sentido após a 

apresentação gráfico visual e auditiva do signo. Acredito q\E 

há neste recurso do desenho o apelo a um simbolismo de 1~ ~r 

dem, onde o sentido é buscado diretamente na imagem do objeto 

ou no seu conceito. Vem contribuindo para esta tendência o 

método de alfabetização apoiado em itens lexicais do cotidia 

no cultural (as palavras geradoras de Fr~ire), codificadas e 

decodificáveJs pelo desenho ou fotografi~, recebidos em forma 

é'.e livros/base e métodos de aula nos primeiros anos de sua 

f:ormação: vide Cartilhas de Alfabetização do Indio Seringueiro 

e Cartilha Poronga. 

Alternam-se pois estas duas estratégias nas práti 

cas de ensino e aprendizagem da lecto-escritura: a tradução, 

entendida como simbolismo de 2~ ordem em duas línguas faladas, 

funcionando ume e posteriormente a outra como elos 

diantes do sent~do; e o desenho, onde o simulacro do 

interme 

objeto 

ou de seu conce~to apa~ece para o sujeito sem a mediação da 
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língua falada, portanto, forma de simbolismo de 1~ ordem. Se 

na análise de Wygotsky, aponta-se para uma cronologia de pa~ 

sos sucessivos no desenvolvimento do sentido da escrita (de 2~ 

gradualmente à 1~ ordem), em nossas observações, haveria a al 

ternância e complementação destes dois recursos didáticos p~ 

lo professor e seu aluno na escalada que fazem em busca do sig 

nificado da escrita em língua estrangeira. 

Historicamente a escrita em língua materna vem se 

guindo no tempo a escrita em língua portuguesa, tendo sido 

transferidas posteriormente as habilidades adquiridas em 2~ 

lingua para a 1ª· no tocante à escrita. Atualmente, muitas 

cartilhas e livros de leitura vêm sendo escritos pelos profe~ 

sores e seus alunos índios em 5 das línguas da região, o que 

tem transformado nas aldeias a ordem destas aquisições: com a 

incrementação didática de produção/leltura em LIJmuitos alu 

nos falantes de LI corno lª língua estão aprendendo a escrever 

primeiramente em língua indígena, apoiados nos livros de sua 

autoria, e posteriormente transferindo tal capacidade para a 

língua estrangeira. Evidentemente, a nova orientação psico 

e sociolingüística de nosso trabalho vem ajudando, embora ain 

da insuficiento/, a alterar.esta priorização dada à escrita em 

LP, como nos p~imeiros anos de sua escolarização. Os dados 

revelados na pesquisa apontando a·ênfase pró LP e sua. substi 

tuição progressiva da LI vem tornando consciente para os. prQ 

fessores o risco de uma perda lingüística irreversív~l, caso 

medidas pedagógicas não sejam tomadas para inclusão sistemá 

tica da escrita em LI em forma de produção de materiais de a 

poio à alfabetização e outras formas 'de atividade com e sobre 
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a própria língua materna. Neste sentido temos incentivado a 

etno lingüística criativa, com diversos trabalhos de pesquisa 

sendo realizados por índios e pesquisadores acadêmicos tendo 

como objeto algumas das línguas da região. Acreditamos que 

para darem sentido funcional à escrita em sua própria língua, 

é preciso a produ~ão de textos de leitura e reflexão em LI e 

sobre a LI. Só assim a escrita em LT pode vir a ter valor não 

só simbólico, mas funcional. Se como dizem eles com razao, 

"Ludo está escrito em LP ... ", é preciso que muito do escrito 

possa ser em LI, com finalidades de registro histórico de uma 

cultura que não mais se assenta em oralidade e memória. 

A proposta curricular· decorrente destas observações 

sera fruto da próxima etapa de nosso trabalho de intervenção 

e pesquisa, ainda sob financiamento do INEP. O desafio princi 

pal que temos a enfrentar é o desenvolvimento equilibrado da 

competência lingüística dos sujeitos, tanto em LI como em LP, 

tanto no oral quanto na escrita, não só no referido campo das 

disciplinas lingüísticas do currículo (a aprendizagem das lín 

guas alvos), mas na sua utilização como língua veicular nas 

demais disciplinas: matemática, ciências, história e geogra 

fia. 

Retomemos o estudo de Wygotsky, agora em sua obra 

"Pensamento e Lí.nquaçern'"; especialmente o capítulo "a formação 

dos conceitos científicos11• Uma interessante analogia entre 

o aprendizado de uma lí.ngua estrangei'ra e a formação dos con 

ceitos científicos, ambos processos "conscientes e delibera 

dos desde o comeco" ... "na língua materna os aspectos mais pri 
> - 

mitivos da fala são adquiridos antes dos mais complexos ... no 
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caso de uma l!ngua estrangeira as formas mais elevadas se de 

senvolvem antes da fala fluente e espont;nea, ... " 

Em nosso trabalho, ocorreu que a aquisição prioriza 

da da língua estrangeira na escola pelos professores índios e 

seus alunos vem incentivando um conhecimento mais complexo 

da LE (LP), envolvendo a consciência formal meticulosa desta. 

da fonética a sintaxe, aumentando-lhes a capacidade de refle 

xq~metalingüística. Atualmente, esta capacidade conceitual 

adquirida para pensar a LP vem sendo usada para pensar sobre 

suas línguas indígenas, aplicando nela conceitos adquiridos 

quando da aquisição da LE. Há pois transferências de concei 

tos lingüísticos ( ~ científicos) da L~ para a LI, ,entre es 

teso próprio conceito de língua e de escrita. 

A seguir trecho do meu relatório sobre o Último Cur 

so de Formação dos Professores - agosto 91: 

... "O curso dedicou também carga horária prolong~ 

da à disciplina de Língua Portuguesa, 80 horas aulas, !eparti 

das em três enfoques temáticos coordenados por três professo 

res da área de Línguas: Aldir Santos da UFPe, Vera Olinda da 

CPI/AC e Nietta Monte. O trabalho de Aldir tratou de ler e 

analisar com os professores, livro escrito pela lingüist~ Dra. 

Adair Palacio - "Introdução à Gramática" durante seu semestre 

sabático 90 dedicado ao projeto de educação do Acre. Neste ma 

terial, Adair condensqu em linguagem bastante pedagógica a! 

guns conceitos básicos e introdutórios à reflexão metalingüí~ 

tica sobre sistemas lingüísticos a níveis orais e eséritos, 

instrumentos valiosos para a compreensão de suas próprias lín 

guas. Conce~tos como letra, sílaba, palavra, frase, língua o 
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rale escrita, classificacão de palavras quanto ao número de 

sílabas, e quanto à tônica etc., foram apresentados em pequ~ 

nos capítulos, seguidos de exercícios de avaliação da compr~ 

ensao em contextos como suas próprias línguas. 

Já na Última semana de curso foi feita uma pequena 

avaliação escrita com os professores de alguns destes concei 

tos lingüísticos, com resultados bastante satisfatórios a .. ni 

vel da compreensão científica de suas línguas maternas: 

• "EXISTE EM SUA L1NGUA QU&"'ITAS VOGAIS E QUANTAS CONSOANTES? 

QUAIS AS LETRAS QUE SÃO DÍGR.AFOS EM SUA LÍNGUA? 

Dt! EXEMPLO DE UMA PALAVRA QUE TENHA DITONGO EM SUA LÍNGUA: 

QUAIS SÃO OS SONS DE SUA LÍNGUA QUE NÃO TEM EM PORTUGUt!S? 

COM QUE LETRA voe~ REPRESENTA EM SUA.LÍNGUA o SOM DA LETRA 

C EM PORTUG~S &"'ITES DE A O U COMO EM "CAMA COME CUIDA"? 

E o SOM DA LETRA C .ANTES DE E I COMO Er1: "CEDO E CIDADE"? 

ESCREVA NAS DUAS L!NGUAS, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, PALAVRAS 

MONOSS.ÍLABAS, DISSÍLABAS E TRISS1LABA.S? 

ESCREVA TAMBtM EM AMBAS LÍNGUAS; QUANDO POSSÍVEL, PALAVRAS 

OXÍTONAS, PAROXÍTONAS E PROPAROXÍTONAS: 11 
••• 

Rio Branco, agosto 91 

Nietta Monte 
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V. PERSPECTIVAS ATUAIS 

Uma das tarefas atualmente em realização no projeto 

é o levantamento pela equipe dos principais conceitos cientí 

ficos a serem incluídos no desenho do currículo escolar nas 

diferentes disciplinas: os conceitos aritméticos, os metalin 

güísticos, os geográficos ... a serem expressos em duas línguas 

ao longo de todo seu desenvolvimento escolar, nesta etapa da 

proposta equivalente a uma 1~ parte do 19 grau. Estamos in 

clinados a pensar, concordando com determinados esDeciali~ 

tas, defensores de uma etapa prévia de atividades cognitivas 

em língua materna, que certos conceitos chaves da aquisição 

lingüística e matemática devem ser adquiridos preferencialme~ 

te em língua materna e transferidos para a 2~ língua poster! 

ormente (entre a 3~ e 4ª séries). Para tal,o desenho curricu 

lar manteria uso exclusivo da LM oral e escrita nestes orimei ~ - 
ros 2,3 anos. Só gradualmente a prática e a reflexão metalin 

güística incluiria a língua estrangeira como alvo e veículo. 

No entanto, analisando os dados da pesquisa, evidenciou-se u 

ma tendência, como já demonstrado em parte, de valorização as 

simétrica da escrita em LP, língua estrangeira para a maioria, 

o que produz efeitos e determina a prática de professores e~ 

lunos no âmbito das escolas. O exame de duas das estratégias 

didáticas para ensino LE escrito, onde se alternam simbolis 

mos de 1~ e 2~ orde~, com o recurso do desenho e da tradução, 

nos leva a imaginar a possibilidade de desenho de outras vias 

de aquisição da escrita, não exclusivas. Um desenho curricu 

lar que possibilite a d~versidade contextual (são inclusive 
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8 etnias diversas}, as diferentes motivações afetivas, atitu 

des com relação às duas línguas na escola, tanto as que envol 

vam manutenção, ou recuperação em casos de vitalidade ou de 

perda lingüística. A variedade de situacões sociolingüística 

encontradas, envolvendo desde aspectos das diversas consciên 

cias e atitudes com relação às duas l{nguas, até o dos seus u 

sos em variadas situações comunicativas,nos leva a pensar em 

um s±labário de diferentes alternativas para o desenho de uma 

proposta curricular que possa desenvolver equilibradamente as 

competências cognitivas e escolares nas línguas portuguesa e 

indígenas. 

NIETTA LINDENBERG MONTE 
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