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16 de abri 1 de 2002 

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB 
Av. Ayrão, 235 
Presidente Vargas 
C.P. 1632 
69.025-290 Manaus, AM 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN 
Av. Álvaro Maia, 79 
C. P. 31 
69.750 São Gabriel da Cachoeira, AM 

Prezados Senhores: 

Como sabemos, muitas comunidades indígenas estão querendo ler e escrever na sua 
língua nativa. Alguns projetos neste sentido estão obtendo êxito, mas outros estão com 
dificuldades persistentes. Em princípio, é possível estabelecer uma ortografia excelente 
para qualquer língua indígena, visto que elas, em contraste com as línguas européias, não 
têm a bagagem de irregularidades que são o resultado de uma longa história de mudanças 
lingüísticas e influências políticas diversas. Infelizmente, devido à falta de conhecimento 
técnico, à falta de empenho, ou à crença de que qualquer sistema improvisado é suficiente 
para uma língua indígena, muitas ortografias estão sendo elaboradas que não refletem a 
fonologia da língua. Também, ortografias múltiplas para uma única língua e mudanças 
freqüentes na ortografia são comuns no caso de línguas indígenas-coisas que jamais 
seriam toleradas no caso de línguas européias. 

Um dos nossos pesquisadores, Dr. Nilson Gabas Júnior, especialista na língua Karo 
(=Arara de Rondônia), tinha que enfrentar um projeto de alfabetização que mostrou as más 
tendências mencionadas acima. Por exemplo, os materiais escolares estavam sendo escritos 
em uma ortografia que omitiu quatro consoantes, três vogais, o tom (é língua tonal) e várias 
fronteiras entre palavras, criando:" muita confusão entre os professores indígenas. 
Eticamente, ele foi obrigado a ajudar a comunidade a solucionar o problema e ajudá-la a 
criar materiais escolares adequados. Porém, os esforços dele foram rejeitados pelos 
organizadores do projeto, que tentaram excluir observações independentes, chegando 
finalmente a elaborar um parecer negativo, largamente distribuído, sobre a atuação do 



pesquisador. Os índios ao favor de uma ortografia adequada (a grande maioria dos 
professores indígenas) foram pressionados, sem sucesso, a não cooperar com ele. 

A resposta do pesquisador está em anexo. Também em anexo está a carta dos 
índios, apoiando o trabalho de Dr. Gabas, e uma carta do diretor do Museu Goeldi. Esta 
resposta está sendo enviada às pessoas e entidades que receberam o parecer. Os materiais 
de alfabetização solicitados pelos Arara estão sendo reproduzidos pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia. 

Fazemos questão de informar vocês da situação porque achamos importante 
melhorar o nível geral de trabalho de alfabetização em línguas indígenas, através de maior 
transparência, controle de qualidade e responsabilidade por parte dos organizadores de 
projetos pelos resultados alcançados ou não alcançados de seus respectivos projetos. 
Também, as comunidades indígenas devem ser bem informadas pelos organizadores de 
projetos de alfabetização sobre todas as opções ortográficas de suas línguas e os resultados 
prováveis de cada opção, para possibilitar escolhas sob uma base informada, sem ameaças 
ou tentativas de impedir consultas com especialistas. 

y Moore 
Ç6ordenador, Área de Lingüística 
·Museu Goeldi 

Cc: 
ISA 
MARI/USP 
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GOVE.RNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
PRODEF/PEEI 

Porto Velho, 27 de outubro de 2001. 

Prezado Senhor, 

Segue o Parecer a respeito da atuação do Pesquisador 
Dr. Nilson Gabas Júnior no processo educacional junto ao Povo Arara, para que esta instituição 
possa tomar conhecimento e fazer a sua avaliação. 

Atenciosamente, 

..>-~~'-'3' ri ~, \ u.Q( À. 
Mary Go es Fonsec~ -- -. 
enação de u ação Escolar Indígena-Ró 

PARA 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO l.!_S( 'OLAR iNDÍGENA 

De: Coordenação de Educação Esc. Indígena da Secretaria 
de Estado da Educação de Rondônia 
Coord. De Ed. Escolar Indígena- REN- li-Paraná 

Para: Coord. Geral de Apoio às Escolas Indígenas da Secretaria 
De Ensino Fundamental do MEC. 

PARECER a respeito da atuação do pesquisador Dr. Nilson Gabas .Iúnior no 

processo educacional junto ao Povo ARARA-RO 

Em 1991 foi criada no MEC, na Secretaria de Ensino Fundamental, uma 

Coordenação de apoio às escolas indígenas nos processos a serem desenvolvidos para 

esse fim nos estados e municípios. /\:i oiscussões sobre o assunto se ampliaram, o 

MEC promoveu a elaboração de KCNi:'. l (Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas), com ampla participaç.ío e consulta de organizações de professores 

indígenas, de universidades e de entidades governamentais e não governamentais 

ligadas à educação indígena. Entre vários outros documentos legais surgidos sobre o 

tema, avulta a Resolução nº 3 de 1999, do Conselho Nacional de Educação, que cria a 

categoria Escola Indígena e define a estrutura e o funcionamento das escolas 

indígenas, reconhecendo-lhes normas e ordenamento jurídico próprios, fixando as 

diretrizes curriculares <lo ensino intercultural e bilingüe, visando ú valorização plena 

das culturas dos povos indígenas e à afirmação e manutenção de sua diversidade 

étnica. 

A educação escolar indígena intercultural bilingüc, especifica e diferenciada 

assegurada pela Lei exige a i~irm2,)k, específica e diferenciada de professores 

indígenas que possam assumir plenau-ente a condução e gestão de seus processos de 

educação escolar. No Estudo de Rondôuia, a Lei 821/99, art. 02 assegura o uso e 

ensino da Língua Materna Indígena nas escolas, estipulando o prazo de 5 anos para 

que se criem as condições necessárias para o cumprimento dessa tarefa. 

' 
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Foi somente na década de 90 que se iniciou no estado o processo de formação 

diferenciada de professores indígenas. Em 1990 foi criado o NEIRO (Núcleo de 

Educação Indígena do estado de Rondônia) como fórum iruerinstitucional que 

congrega órgãos públicos, universidades, organizações indígenas e não 

governamentais. O NEIRO teve e tem um papel fundamental no estado. o de discutir 

as políticas públicas referentes à educação escolar indígena, contribuir nas discussões 

e ser parceiro na execução das ações de responsabilidade do Estado. 

Nos primeiros anos da década o NEIRO promoveu e realizou vários 

cursos/encontros com comunidades ~-: lideranças indígenas para discussão sobre os 

grandes tópicos relacionados à sua educação escolar dentro da problemáuca do 

contato com a sociedade nacional, bem como para a escolha e o início da formação de 

professores indígenas indicados por suas comunidades. Paralelamente, na região de Ji 

Paraná foram realizados alguns cursos de formação de professores bilingücs até 1995, 

por uma organização não governamental, o JAMÁ. Em 1997 foi criada a Coordenação 

de Educação Escolar Indígena em Jí-Paraná, com o objetivo de apoiar as escolas 

indígenas da região, já que havia muitos professores atuando em área que, além de 

não serem indígenas, não tinham capacitação específica para isso. Em 1998 teve início 

o Projeto Açaí, na forma de um Curso de Formação para o Magistério Indígena, sob a 

responsabilidade legal da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), com a 

participação ativa do NEIRO na sua execução, e, antes disso, na sua discussão e 

elaboração. 

O Curso de Formação, em suas vá.ias etapas, passou a ser o centro do trabalho 

com os alunos/professores indígenas, por se entender que escola indígena não existe 

sem que haja professor indígena habilitado. 

Após este rápido histórico queremos tratar especificamente da trajetória 

escolar do Povo Karo (Arara) e da inserção de sua língua materna cm tal processo. A 

comunidade Arara habita duas aldeias, I'târap e Pajgap, que apresentam conflitos e 

diferenças de posicionamento político em relação a certos problemas do contato com a 

sociedade não indígena. Seu processo histórico de contato, à semelhança do de outros 

povos de Rondônia, foi marcado por imposições, discriminações e perdas irreparáveis. 

Encurralados em suas terras, seja por "parentes" de outras etnias, seja pelos não- 
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indígenas, eles têm uma história de genocídio e etnocídio que resultou em baixa auto- 

. estima, em insegurança, na falta - po! vezes - de iniciativa na luta por seus direitos e 

de ter um posicionamento claro sobre 0 :1ue realmente querem. O povo Karo, apesar 

dos vários pesquisadores que passaram por suas terras, pesquisando sua língua, sua 

história, não possuía nenhum registro do que havia sido feito. No caso específico da 

língua indígena, não havia sequer um alfabeto e ortografia definidos, e o trabalho na 

escola era feito por brancos, em português, com o professor indígena como mero 

espectador do processo. Tal situação gerava insegurança e tinha reflexos negativos 

sobre a auto-estima do povo. 

Ao iniciar-se o projeto Açaí, foi convidada para prestar assessoria lingüística 

aos vários povos que dele iriam participar a Dr." Ruth M. F. Monserrat, da UFRJ, 

assessora do MEC, com mais de trinta anos de experiência não só de trabalho de 

campo e descrição de línguas indígenas brasileiras (em particular de línguas Tupi), 

como também de assessoria a projetes de educação indígena cm outros estados. A 

pedido <los professores Arara e da coordenação do curso, e com o apoio do NEIRO, 

ela começou durante a primeira etapa presencial <lo mesmo a fazer um trabalho inicial 

com os professores, a fim de se definir experimentalmente um alfabeto e uma 

ortografia para a língua Karo. O Curso Açaí tem, além das presenciais, etapas não 

presenciais realizadas em área pelo CIMI / SEDUC ( como atividades do NEIRO). A 

premissa fundamental do trabalho com a língua indígena, segundo a professora Ruth, 

é a de que os seus usuários (no caso os professores) é que devem ser os "donos" do 

processo de transformá-la em língua escrita. Como resultado dessa postura, cm dois 

anos os professores tiveram um salto de qualidade considerável na escrita <la língua e 

produziram muito material em Karo e também cm Português. l~ evidente que o 

caminho era dificil e demandava tempo, mas os resultados eram evidentes. Essa 

dinâmica surtiu efeito positivo na auto-estima do povo. (O sr. Firmino Arara 

comentou certa vez que depois 1..p1~ rv!~,1eç.aram a escrever na sua língua eles eram 

mais respeitados pelos parentes e pelos não indígenas também). As duas 

comunidades, apesar de suas diferenças políticas, se reuniam e discutiam juntas as 

questões da língua, e isto era muito positivo. 

A equipe do NEIRO, composta por várias entidades-membros. tinha vago 

conhecimento de um trabalho de pesquisa lingüística que havia sido realizado no 



começo da década, mas que nenhuma contribuição deixara para o tratamento da 

língua no plano educacional. Havia ainda o trabalho de missionários que estavam na 

área.há 5 anos mas nada haviam proposto de concreto para a língua na escola. Só que 

agora se impunha buscar uma solução imediata para o problema, ou seja, havia a 

necessidade urgente de um trabalho com a Língua, e foi isto que aconteceu. com a 

discussão e participação ampla não só dos professores, mas de muitos membros das 

duas comunidades. 

No ano de 2000, quando a equipe soube da chegada de um pesquisador que 

havia feito um estudo sobre a língua ficaram todos muito satisfeitos e esperançosos 

pela possibilidade do projeto passar a contar com a contribuição de um especialista na 

língua, que se juntaria ao trabalho já em desenvolvimento sob a orientação da 

professora Ruth. Quando o Dr. Júnior aos procurou, ele foi posto a par de lodo o 

processo, para ele desconhecido, já que há cinco anos não visitava a aldeia, em função 

de seu afastamento do país para fazer seu doutorado. Durante a conversa ele foi 

convidado a contribuir inicialmente fazendo o trabalho de transcrição de um material 

de história registrado cm filas cassete - resultado do Projeto Karó Ikoló -, e pareceu 

nos que poderíamos desenvolver um bom trabalho juntos. Ficou combinado também 

que os pontos de dúvida ou discordância que ele pudesse ter a respeito <lo ai íubcto e 

ortografia que estavam sendo usados experimentalmente seriam discutidos com a 

professora Ruth, e só então eventuais mudanças seriam propostas para as duas 

comunidades, para prevenir o surgimento d~ problemas entre elas. Qualquer decisão 

lingüística (do lado dos não-índios) -3,-;1la assim mais segura, pois partiria de uma 

discussão prévia entre dois profissionais da área. Apesar desse acordo, não foi isso o 

que aconteceu. Desrespeitando o combinado, o Sr. Júnior propôs publicamente 

mudanças na escrita <la língua, e como eslava presente apenas uma das comunidades, 

a outra se sentiu excluída e desrespeitada. Fez ainda certas observações desastrosas 

que nada tinham a ver com análise lingüística, chegando, num momento de 

desequilíbrio emocional, a desautorizar a equipe e desvalorizar o trabalho realizado até 

então. 

Foram graves, a nosso ver, as conseqüências da interferência do pesquisador. 

Intensificaram-se as diferenças entre as duas comunidades. uma delas não aceita as 

mudanças propostas (impostas) ::'i outra, na medida cm que não participaram do 



processo, há insegurança geral cm relação ao ensino da língua, ao contrário do que se 

passava antes, pois, mesmo não tendo o domínio total da escrita de sua I íngua 

·(processo longo e difícil), vinham até então participando ativamente como agentes do 

processo e conduziam bem o ensino, dentro do que já estavam construindo. 

Não é nossa intenção aqui questionar o conhecimento lingüístico do 

pesquisador, mas apontar para sua at.tude prepotente, que nos faz duvidar de sua 

disposição de trabalhar em equipe, talvez por medo de perder um espaço que supunha 

fosse seu. Ele não foi capaz de cou.preender que decisões sobre a Língua passam 

primeiramente por uma discussão política: não se trata apenas de definir um ai Iabcto. 

uma ortografia, ou quem deve ser o dono da pesquisa. É preciso ter uma visão mais 

ampla e menos apressada. O povo é quem deve ser o beneficiário de qualquer 

conhecimento que provenha dele próprio. Para trabalhar com os povos indígenas e 

poder ajudá-los de foto, os pesquisadores acadêmicos precisam despir-se de qualquer 

tipo de auto-suficiência e egoísmo, e estar sinceramente dispostos a trabalhar em 

parceria com as comunidades indígenas e seus assessores locais. 

· O posicionamento da SEDUC, após ter sido testemunha do retrocesso no 

trabalho com o Povo Arara, só pode ser de continuar o trabalho com a professora 

Ruth, que é a assessora do processo educacional e trabalha conforme a vontade e os 

interesses dos indígenas, construindo com eles a língua escrita dentro do processo 

escolar, consciente de que para evitar que haja separações ainda maiores entre as duas 

comunidades é imprescindível que 3~ duas comunidades possam ir pouco a pouco 

digerindo o que aconteceu e fazendo as suas escolhas com independência. Em relação 

ao trabalho de pesquisa que o Dr Júnior desenvolve, nada podemos dizer. Mas em 

relação ao trabalho com a escola, decidimos retomar todo o material gravado que está 

cm seu poder para tradução ( parte do acordo que havíamos leito verbalmente) e 

avaliar com toda a equipe se será ou não possível e desejável trabalhar com este 

profissional. Lembramos que legalmente todo o trabalho com educação indígena no 

estado precisa ter o aval da SEDUC e passar por discussões e orientações do NEIRO. 

A respeito do documento que relata a pesquisa lingüística do professor e 

apresenta propostas parn a escrita da língua, enviado á SEDUC por terceiros, temos a 

dizer apenas que o Dr. Júnior nf:a c-.m~~guiu compreender, ainda, a experiência que 

os povos estão vivendo e que as necessidades da implementação de uma educação 
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bilingue exigem soluções urgentes, q~(" não podem de forma alguma esperar o retorno 

de pesquisas acadêmicas que poucas vezes têm como beneficiário final o próprio 

povo. 

J i-Paraná, 20 de outubro de 2001. 

\\-. ~-·-.'.\ ,-.~ '{,\· . ·.. ) , r,: 
Mm G WtJlves l\onseca. 

,(_9un.Lj5.i EdJc. ção Escolar Indígena 
- -- Seduc- RO 

/\ 
1>_J 
,v 
!(. 

E (!in~i~ilU~lecida Isidoro 
Coere. Educa ão Escolar Indígena 

REN Jl-Paraná 

C/Cópia para: 

-NEIRO- Núcleo De Educação Escolar Indígena- RO 

-CJMI/RO- Conselho Indígena Missionzrio/Rô 

-OPIRON 

-CUNPIR 

-COMlN 

-FUNAI - BRASÍLIA 

-FUNAI -Ji-Paruná 

-ABRALIN- Associação Brasileira de Lingüística. 

-SEPEEI - URFJ 
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RESPOSTA AO PARECER SOBRE AS ATIVIDADES DO PESQUISADOR 
DR. NILSON GABAS JR. JUNTO AO POVO ARARA DE RONDÔNIA. 

Inicialmente, gostaria de dizer que o parecer escrito por Mary Gonçalves Fonseca 
e Edinéia Aparecida Isidoro, da SEDUC-RO, contém uma descrição incorreta dos 
eventos mencionados. Limitar-me-ei, no entanto, a responder aos fatos objetivos e 
relevantes do caso, uma vez que os comentários contidos no parecer sobre os supostos 
estados emocionais das pessoas ou suas supostas atitudes não são relevantes e, portanto, 
não merecem comentário. 

SOBRE OS ÍNDIOS ARARA 

Em primeiro lugar, a imagem apresentada no parecer sobre a comunidade dos 
índios Arara, a qual as pareceristas pouco conhecem, descreve-os como um grupo 
patético que é inseguro, incerto com relação ao que querem, com medo de defender seus 
direitos, e dependentes da SEDUC para obterem alguma auto-afirmação. Esta visão é 
inacurada e desrespeitosa da comunidade Arara, com a qual tenho trabalhado desde 1988, 
e tenho passado, somando todas as minhas visitas às aldeias, um total de cerca de 2 anos 
entre eles. Os Arara têm lutado bravamente por sua terra, por sua saúde, e agora estão 
também lutando por seu direito à alfabetização em sua própria língua. 

EDUCAÇÃO INDÍGENA EM RO 

Uma falha grave do parecer reside no fato de que o mesmo omite o trabalho em 
educação indígena que tem sido efetuado por outras entidades excetuadas a própria 
SEDUC e NEIRO. Se as pareceristas fossem, de fato, especialistas na área, não poderiam 
deixar de mencionar, por exemplo, as atividades educacionais da FUNAI, nem o 
treinamento oferecido pela PACA, nem o trabalho da Ora. Lucy Seki entre os Tuparí, 
nem tampouco os projetos em alfabetização indígena elaborados, com extremo sucesso, 
por pesquisadores do ( ou associados ao) Museu Paraense Emílio Goeldi, entre eles os das 
comunidades Djeromitxi, Karitiana e Mekéns, todas de Rondônia. É importante ressaltar 
que os projetos do Museu Goeldi, apoiados pela Fundação Norueguesa da Floresta 
Tropical, e desenvolvidos no período de 1993 a 1997, atingiram um grau muito alto de 
alfabetização em língua nativa ( confirmado por testes objetivos e por avaliação externa 
independente). Nestes projetos, o problema de ortografias inadequadas e revisões 
constantes nunca aconteceram, uma vez que o trabalho se baseou em análises lingüísticas 
confiáveis, testes rigorosos e as escolhas sobre questões ortográficas eram feitas de modo 
a informar as comunidades sobre as suas conseqüências. 
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ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELA COMUNIDADE E CONSEQÜENTES RETALIAÇÕES 

Há uma concordância geral entre os professores e os índios Arara que, apesar de 
não serem professores indígenas, passaram pela escola e foram alfabetizados em 
português, em favor da ortografia proposta por mim e em favor de terem materiais de 
alfabetização escritos nesta ortografia. Obviamente, estas pessoas são os membros em 
melhor posição para efetuar uma decisão com conhecimento de causa. Em colaboração 
com a comunidade, tive oportunidade de criar os materiais de alfabetização requeridos, a 
despeito das inúmeras tentativas por parte da SEDUC (sempre quando de minha 
ausência) de persuadir os Arara a não se consultarem comigo e de tentarem impedir meu 
principal colaborador indígena de trabalhar comigo na elaboração de tais materiais. O 
parecer a que agora respondo, elaborado pelas funcionárias da SEDUC, deve ser visto 
como a última tentativa de bloquear este pesquisador e, portanto, negar à comunidade 
indígena, seu direito de acessar o(s) consultor(es) lingüista(s) de sua escolha, para 
monopolizar o controle da situação, tal como pode ser observado no penúltimo parágrafo 
do parecer. Enquanto as pareceristas consideram 'um retrocesso' que os Arara não estão 
mais aceitando os materiais didáticos criados pela Dra. Ruth, com apoio da SEDUC, e 
preferindo, ao invés disso, utilizar a proposta deste pesquisador, um observador objetivo 
poderá verificar que tal posição deve ser considerada um progresso, e que permanecer 
utilizando os materiais da SEDUC criados pela Dra. Ruth seria cometer um irresponsável 
equívoco. Para se ter um exemplo claro e objetivo das diferenças entre as ortografias, 
reproduzo abaixo um trecho de minha proposta ortográfica, em que discuto 
especificamente o fato de a Dra. Ruth não respeitar os limites de palavras em Karo, 
causando confusão por parte dos alunos. 

Sentenças encontradas nos materiais didáticos elaborados por Ruth Monserrat: 

(Sentenças afirmativas) 
( 1) Karo apãra. 
(2) Oj jamoja okaj. 

'Arara bonita' 
'Eu vou banhar' 

(Sentenças negativas) 
(3) Oj jamoj jarike 'Eu não vou banhar.' 

(Frases interrogativas) 
(4) Kom era roj maxito? 
(5) Kygope ekap ej apega cidade gâp 

'Quantos sacos de arroz você colheu?' 
'Quando você vai para a cidade?' 

(Textos) 
(6) Oxaropaj wara wâ ga jatinã. 
(7) On xitiga arapinga jatinã 

'Estou com saudade de minha mãe. 
'Eu gosto de jogar bola.' 
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(Frases) 
(8) Pewijup tem ike ameko 
(9) Xurem ike mãro 
(10) Warowã ga Wirikanatyra 

'A onça não é muito brava.' 
'A capivara não é grande.' . 
'Minha mãe não faz comida.' 

DISCUSSÃO: 
Nos exemplos citados acima, há vários problemas relacionados à segmentação de 

palavras. Esses problemas são idênticos aos apontados nos exemplos (1) e (2) acima em 
relação ao português, onde os limites da palavras não são respeitados. O conhecimento 
mais profundo da morfologia e da sintaxe do Karo, no entanto, nos mostra que: 

a) no exemplo (l ), apãra, escrito como urna única palavra, deve ser escrito, na 
verdade como três palavras: ?a? pãt ?a?, a primeira e a última palavras sendo o 
classificador utilizado para se referir a objetos redondos, e a segunda palavra 
sendo o adjetivo 'bonito'; 

b) no exemplo (2), as palavras oj jamoja são, na verdade, uma única palavra: 
oyamoya, formada pelo clítico de primeira pessoa do singular o=, mais o verbo 
intransitivo yamoy 'banhar-se', mais o sufixo de modo gerúndio-a; 

e) no exemplo (3), a palavra jarike é, na verdade, composta de duas palavras: yat 
'futuro' e i?ke 'negação'; 

d) no exemplo (4), as palavras era roj, apesar de serem, de fato, duas palavras, estão 
segmentadas erroneamente: et é o pronome possessivo de segunda pessoa singular 
'seu/teu', e arroj é a palavra portuguesa 'arroz' (note-se, a partir deste exemplo, 
não apenas um desconhecimento indiscutível da estrutura morfológica do Karo, 
mas também uma superposição da estrutura silábica do português (C)V CV na 
escrita das referidas palavras). Ainda neste mesmo exemplo (4), a palavra maxito 
deve ser escrita, na verdade, como três palavras separadas: ma' xit to', onde ma' 
é o classificador utilizado para objetos encontrados na natureza de maneira 
cojunta; xit é a palavra para 'saco'; e to' é a partícula de plural; 

e) no exemplo (5), as palavras ej apega são, na verdade, apenas uma palavra, 
eyapega, formada pelo clítico de segunda pessoa do singular e=, pelo verbo 
intransitivo yapek 'ir', e finalmente pelo sufixo de gerúndio -a~ 

f) no exemplo (6), as palavras wara wâ devem ser segmentadas wat (pronome de 
primeira pessoa do singular 'meu/minha') e owã 'mãe; a palavra jatinã deve ser 
segmentada ya?ti 'gostar', seguida de nã 'verbo de ligação/cópula'; 
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g) no exemplo (7) as palavras xitiga arapinga devem ser segmentadas xi?tik 
'borracha', seguida de ?a? 'classificador usado para objetos redondos', seguida de 
tapína jogar' (ta- 'causativo comitativo' + pil] jogar' + -a sufixo de modo 
gerúndio); 

h) nos exemplos (8) e (9) há uma inconsistência no modo de escrever o 
adverbializador =tem. No exemplo (8) ele é escrito tem, separadamente do 
adjetivo que o precede, pewíup. Já em (9), ele é escrito rem, junto com o 
adjetivo, xú. Como veremos abaixo, em minha proposta, uma vez que =tem não é 
uma palavra separada, ocorrendo sempre ligado ou a adjetivos ou a verbos 
(transitivos e intransitivos), a melhor maneira de escrevê-lo é junto com a palavra 
que o precede, mantendo-se as mudanças do /ti inicial de /=tem/. Assim, 
exemplos corno (8) serão escritos como pewíuptem i'ke ameko 'a onça não é 
brava', e exemplos como (9) serão escritos como xúrem i'ke mãro 'a capivara 
não é grande'; 

i) no exemplo (10), warowã deve ser segmentado como wat pronome possessivo de 
primeira pessoa do singular 'meu/minha', seguido de owã 'mãe', e wirikanatyra 
deve ser escrita, na verdade, com três palavras distintas: wirik 'comida', seguida 
de kanã' 'coisa', seguida finalmente de tfira 'cozinhar'. 

A partir da discussão dos exemplos acima, fica claro que sem um entendimento 
concreto e profundo das propriedades estruturais (morfológicas e sintáticas) do Karo, não 
é possível elaborar uma ortografia para a língua que satisfaça adequadamente as 
necessidades dos seus falantes. Os próprios índios Arara discutiram esse problema em 
específico, e concordam comigo na análise das palavras, achando que a segmentação 
arbitrária é confusa. 

COMUNIDADE DIVIDIDA 

Em relação à suposta divisão na comunidade, tal como apregoada pelas 
pareceristas, trata-se basicamente de algumas pessoas que moram na aldeia menor ( do 
Pedro) não terem tido a oportunidade de seguir de perto a discussão dos defeitos na 
ortografia que estava sendo usada. Esta situação pode ( e de certa maneira já foi) superada 
através de maiores explicações. Se critérios racionais forem usados para selecionar uma 
ortografia, então as pessoas tendem a concordar. Se critérios meramente políticos forem 
utilizados, então as pessoas tendem a discordar. Ortografias pobres tendem a gerar 
revisões que, ao seu modo e por sua vez, tendem a levar a divisões. Observem que houve 
trabalhos ortográficos bem feitos, como o trabalho entre os Karitiána (feito pela Dra. 
Luciana Storto ), em que há um consenso geral sobre o sistema de escrita a despeito das 
divisões entre a comunidade. 



DESRESPEITO À FUNAI 

Um fator relevante a ser considerado no parecer é a ausência total de qualquer 
menção à FUNAI na questão, embora, por lei, a FUNAI tenha a responsabilidade final 
pela educação indígena", Note-se que a decisão de 'retomar o material' (em relação à fita 
gravada com as histórias arara) foi feita sem a consulta à comunidade, em contradição 
óbvia à asserção de que os índios estão sendo considerados os donos do processo. Um 
agravante em relação ao desrespeito à comunidade Arara e, por extensão, à FUNAI local 
por parte da SEDUC, é o fato de que nenhuma cópia do parecer elaborado por Mary e 
Edinéia foi enviada a qualquer das duas comunidades Arara. Devo ressaltar, ainda, que a 
fita cassete a que as pareceristas se referem já foi devolvida à comunidade, que deverá 
decidir o que fazer com ela. 

ORTOGRAFIAS BOAS VS. ORTOGRAFIAS MÁS 

O exemplo das dificuldades com o trabalho de alfabetização Arara é interessante 
porque é, infelizmente, comum. Muitas comunidades indígenas têm ortografias 
inadequadas e freqüentemente ortografias múltiplas, criando muita confusão 
desnecessária para os estudantes índios. Vários argumentos têm sido produzidos para 
defender ortografias inadequadas. Um exemplo freqüentemente apontado é o do inglês, 
que tem uma ortografia terrível, mas um alto grau de alfabetização. Este argumento, no 
entanto, ignora o fato de que a má ortografia da língua tem um custo muito alto. Os 
falantes de inglês são forçados a passar aproximadamente 1000 horas aprendendo a 
escrever as palavras, e mesmo assim são dependentes constantes da ajuda do dicionário 
para escrevê-Ias mais tarde. Comunidades indígenas não podem pagar um preço tão alto. 
Uma opção muito melhor é elaborar uma ortografia que reflita a fonologia da língua, e 
que possa ser aprendida rapidamente e usada para escrever qualquer palavra apenas 
prestando-se atenção à sua pronúncia. No meu entendimento, a razão real para a 
produção de péssimas ortografias é que os não-índios querem tomar seu próprio trabalho 
mais fácil, embora isto implique, necessariamente, em tomar o trabalho dos estudantes 
índios mais dificil. É importante observar, além disso, que materiais em língua indígena 
escritos em uma ortografia inadequada será de uso limitado para a preservação desta 
língua, uma vez que a pronúncia não será recuperável, no futuro, a partir da forma escrita. 

4 O Decreto Presidencial Nº 26, de 04 de Fevereiro de 1991 assevera, em seu Art. 1° que: "Fica atribuída 
ao Ministério da Educação a competência para coordenar as ações referentes à educação indígena, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, ouvida a Funai." 
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É importante ressaltar, ainda, que os lingüistas afiliados ao Museu Goeldi, em 
contraste com o mito do pesquisador alienado apresentado no parecer, têm, de fato, feito 
extensivas contribuições ao bem-estar das comunidades indígenas com as quais 
traba]ham. O pesquisador a quem as pareceristas se referem tem ajudado a comunidade 
Arara em incontáveis problemas de saúde no campo, com a venda de artesanato e agora, 
a pedido da própria comunidade, está oferecendo seus serviços como consultor para 
assuntos lingüísticos. Como consultor para a própria FUNAI em 1995, o pesquisador 
identificou as línguas dos dois grupos arredios do Igarapé Omerê, em colaboração com 
Marcelo dos Santos e Virgínia Valadão (CTI-SP), facilitando o contato com os mesmos e 
a conseqüente demarcação de suas terras. Outras ações úteis conduzidas por lingüistas 
afiliados ao Museu Goeldi incluem: vacinação ( entre os índios Gavião); assistência em 
direitos pela posse da terra (Gavião, PJ. Guaporé, Mekéns e Kwazá, estes últimos em 
colaboração com o CIMJ); equipamento de energia solar nas escolas das comunidades 
Zoró; documentação de cultura e língua (Awetí e Trumái); alfabetização em língua nativa 
(Djeromitxi, Karitiana, Mekéns, Apurinã, Karajá, Tiriyó ( com Mana/USP), Trumái e 
Awetí (estas duas últimas em colaboração com o Instituto Sócio-Ambiental - ISA); 
tradução de um manual sobre AIDS em Tiriyó; e mais recentemente participação no 
"Projeto 3º Grau Indígena", realizado pela Funai em colaboração com a SEDUC-MT, em 
Barra do Bugres, MT. 

ACESSO A TRABALHOS DO PESQUISADOR 

De acordo com o parecer, o pesquisador não deixou nenhum "registro" de seu 
trabalho entre os Arara. Esta informação é falsa. Cópias de minha tese de mestrado sobre 
a fonologia Arara, escrita sob a supervisão do prof Aryon D. Rodrigues e defendida em 
1989 na UNICAMP (com louvor) foi deixada com a comunidade Arara (na época com o 
cacique Pedro) e com a FUNAI. Se a SEDUC-RO/NEIRO tinha somente um 'vago 
conhecimento' da existência desse trabalho, isso apenas reflete seu grau de isolamento e 
sua falta de interesse sobre o assunto. Qualquer lingüista trabalhando com línguas 
indígenas sabe de sua existência, e cópia da tese é fácil de se obter tanto da UNICAMP 
quanto do Museu Goeldi. Cópia publicada da mesma também pode ser obtida via 
LINCOM EUROPA [LSNAL 31: Gabas Jr., Nilson Phonological Study of the Karo 
Language (Brazil) ISBN 3895865362. Ca. 160pp. USD 33 / EUR 30.80 / f 22. 
http://home.t-online.deíhome/LiNCOM.EUROPA/nam l.htm]. Este trabalho sobre a 
fonologia do Arara é exatamente o que alguém necessita saber para criar um sistema 
adequado de escrita para a língua. Portanto, a asserção de que 'nenhuma contribuição 
deixara para o tratamento da língua no plano educacional' é falsa. 



{·--'i'•.' , {:_ . . "~ .,,.,/'! "\ r'II 

-~ r,· • - --~:~•, 
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT 

Museu Paraense Emílio Goeldi 
Departamento de Ciências Humanas 

ORTOGRAFIAS PRÉVIAS 

De acordo com o parecer, nenhuma ortografia prévia foi estabelecida para a 
língua dos Arara, a despeito da presença dos missionários na área por mais de 25 anos. 
De fato (isto é dito em minha Proposta de Ortografia Karo ), a Missão Novas Tribos, na 
figura do pastor Reinaldo, preparou uma ortografia (e até uma cartilha) para os Arara. 
Esta iniciativa, no entanto, não obteve sucesso. Os atuais missionários que trabalham na 
área também tinham uma proposta para a escrita dos Arara, mas a mesma não chegou a 
ser levada à comunidade a pedido da própria SEDUC. 

ACORDO PESQUISADOR X RUTH MONSERRA T 

As pareceristas atestam que havia um acordo com o pesquisador que previa que 
(1) ele transcreveria o material gravado em uma fita cassete, e (2) qualquer sugestão(ões) 
sobre questões ortográficas seriam discutidas com a Ora. Ruth Monserrat antes de levá 
las à comunidade. A primeira parte é verdadeira: passei, juntamente com meus 
colaboradores indígenas, um total de 2 meses trabalhando na transcrição, correção 
gramatical e ortográfica do conteúdo da referida fita. Esta transcrição já está sendo 
retomada à comunidade em forma de livro. A segunda asserção é obviamente falsa: o que 
foi acordado foi que a Dra. Ruth seria mantida informada de qualquer sugestão ( como 
seria qualquer pessoa envolvida na questão, como parte do processo de transparência). E 
esta parte do acordo também foi cumprido. Depois de rever o material produzido na 
língua Arara pela Dra. Ruth Monserrat com apoio da SEDUC, investigar a ortografia 
usada, discutir com os professores falantes nativos os muitos problemas que eles estavam 
encontrando e as opções ortográficas e suas prováveis conseqüências, escrevi uma 
proposta de ortografia para a língua, para pôr a questão em um plano transparente e 
profissional, na forma escrita. Este documento explica a fonologia e morfofonologia da 
língua, apresenta as ortografias passadas e presente, os resultados de experimentos e 
discussões, e o grau pelo qual as opções ortográficas e suas conseqüências foram 
entendidas e aceitas por relevantes membros das duas comunidades Arara (trabalhei tanto 
na aldeia do Alicate quanto na aldeia do Pedro, com professores e membros das 
comunidades, nas respectivas escolas, de maneira aberta e franca). 

PROPOSTA DE ORTOGRAFIA PARA A LÍNGUA DOS ARARA 

A Proposta Ortográfica (que talvez as pareceristas chamam 'certas observações 
desastrosas') aponta sérios defeitos na ortografia sendo usada nos materiais de 
alfabetização sendo produzidos sob a supervisão da Dra. Ruth. Estes defeitos, não 
mencionados no parecer e sequer percebidos pela SEDUC, estavam criando sérias 
dificuldades para os professores nativos. Por exemplo, 4 consoantes, 3 vogais, e o tom da 
língua não estavam sendo escritos. O que é mais grave, os limites de palavras não 
estavam sendo identificados e palavras separadas estavam sendo escritas juntas e vice- 
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versa. Para se ter uma idéia concreta da seriedade do problema, tome-se como exemplo o 
texto abaixo, em português, em que umas poucas mudanças na ortografia servem para 
tomar sua leitura praticamente ininteligível 1: 

(1) Upuetá é umfinjidu. 
Finjetãocumpletamente 
Quixegafinj i quedú 
Adú quedevé rasente 

Certamente é muito mais fácil ler esta passagem da poesia Autopsicografia, de 
Fernando Pessoa, usando todos os símbolos necessários e corrigindo-se as fronteiras de 
palavras: 

(2) O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 

Este exemplo dá ao leitor uma idéia de quão confuso era o material de 
alfabetização elaborado para a língua dos Arara. Nenhum não-índio iria querer seus filhos 
alfabetizados com o material em ( 1) acima. Entretanto, é isso o que tem sido feito, 
durante os três últimos anos, com os Arara, que inicialmente aceitaram o material, sob a 
autoridade da lingüista, Ora. Ruth, alguém que, os índios assumiam, entendia de 
alfabetização. Mais tarde, no entanto, tomou-se aparente que havia graves erros com o 
sistema de escrita criado para os Arara, e estes erros foram esclarecidos, juntamente com 
os professores Arara ( das duas aldeias) com a minha ajuda, pois me encontrava 
moralmente obrigado a utilizar meu conhecimento da língua para assistir à comunidade. 

OS ÍNDIOS COMO 'DONOS DO PROCESSO' 

Uma razão freqüentemente dada por pessoas tecnicamente deficientes envolvidas 
em trabalhos de alfabetização indígena para justificar trabalho tão fraco é que o mesmo 
foi feito pelos índios. Neste sentido, os não-índios procuram disfarçar sua própria 
responsabilidade e incapacidade. Outra desculpa é que o trabalho é preliminar e 
experimental, e que em algum tempo futuro ( e indefinido) tudo será acertado. Entretanto, 
sem uma análise adequada da fonologia da língua não é possível melhorar qualquer 
ortografia - as coisas não se tornam melhores por elas mesmas. Há claras indicações de 
que o trabalho preliminar ou experimental efetuado pela Ora. Ruth não vai melhorar, 
entre elas: 

1 A vogal /o/ é substituída pela vogal fui, o lgf é substituído pelo /j/, o /eh/ é substituído pelo /xi, a marcação 
de acento é mudada, e os limites de palavras não são respeitados. 

1 ?-- 



(a) nenhum esforço foi feito inicialmente para se obter um entendimento 
do trabalho fonológico já feito; 

(b) sugestões feitas por mim ou pelos próprios índios não foram levadas 
em conta": e ' 

(c) as ortografias dos grupos vizinhos Gavião, Zoró e Suruí (Denny 
Moore, em comunicação pessoal) continuam com sérios problemas 
mesmo depois de anos e anos de trabalho de alfabetização, 
demonstrando que as coisas não melhoram sem uma sólida fundação 
lingüística. Os Arara estão cientes das dificuldades dos grupos 
vizinhos e, sabiamente, querem evitar problemas similares. 

DISTRIBUIÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA 

A proposta formal de ortografia escrita por mim foi distribuída para: l) SEDUC, 
2) FUNAI-Ji-Paraná, 3) FUNAI-Brasília (para a Coordenação de Educação, que a avaliou 
e aprovou, e para a Coordenação de Estudos e Projetos), 4) CIMI-Porto Velho, 5) Dra. 
Ruth Monserrat, 6) comunidades Arara (do Alicate e do Pedro), em Março de 2001, com 
a solicitação de que qualquer pessoa que tivesse sugestões técnicas para o seu 
aperfeiçoamento ou discordasse da mesma, deveria responder por escrito. Quando 
nenhuma resposta foi obtida da Dra. Ruth ou da SEDUC, em meados de Julho, viajei, da 
aldeia Arara aonde me encontrava, até Ouro Preto, para discutir a proposta com a Dra. 
Ruth, que se recusou a me receber, mas prometendo enviar suas observações por escrito3. 

Passado algum tempo, em Setembro, a Dra. Ruth, de fato, escreveu a este pesquisador, 
sem no entanto responder a qualquer das questões técnicas levantadas na Proposta contra 
o seu próprio trabalho, presumivelmente porque as críticas eram válidas e ela não tinha 
qualquer contra-argumento a apresentar. 

~ Foi observado pelo pesquisador em seu primeiro encontro com a Ora. Ruth Monserrat, quando ambos 
estavam no campo reunidos com os índios Arara, que a Dra. Ruth parecia não dar importância ao que os 
índios a informavam sobre uma diferença (fonológica) entre as consoantes /b/ e /w/ em sua língua. Na 
ocasião, a Dra. Ruth se referia à palavra /xego pap/, que é pronunciada com a consoante inicial de /pap/, 
(um classificador para coisas longas) de maneira sonora [b]: [xego bap], e estava escrevendo essa palavra 
com a letra /w/, que é um fonema distinto na língua: [xego wap]. Mesmo quando os próprios índios (no 
caso foi o próprio cacique da aldeia, Alicate quem fez a observação) se levantaram e informaram a Dra. 
Ruth de que a pronúncia não era com [w] mas com [b], e que [xego bap] significava simplesmente 
'macaco' e que [xego wap] significava 'macaco partido', ela se negava a concordar com os índios. 
3 Ao retomar à aldeia e informar a comunidade Arara e a FUNAI local sobre a atitude da Dra. Ruth 
Monserrat em não me receber, as repercussões foram péssimas 



ESCOLHA INFORMADA DAS OPÇÕES ORTOGRÁFICAS 

Infelizmente, ainda há pessoas que pensam que, se um sistema de escrita é 
tecnicamente correto, isso significa que ele não foi escolhido pela comunidade, mas 
imposto sobre ela. Esta opinião é desrespeitosa à inteligência dos membros das 
comunidades nativas. De fato, o oposto é verdadeiro: o único meio pelo qual uma 
comunidade pode optar entre o uso de uma ou outra ortografia é através de uma escolha 
informada sobre as alternativas ortográficas de cada uma. No entanto, para se oferecer tal 
escolha à comunidade, é necessário um entendimento do sistema de sons de sua língua, 
das opções ortográficas correspondentes, e das conseqüências prováveis de cada opção. 
Por exemplo, se uma língua tem vogais longas que são distintivas do ponto de vista 
fonológico, este fato deve ser explicado à comunidade por qualquer consultor lingüista, 
de modo que a opção de se escrever ou não tais vogais seja decidida de modo racional 
pela comunidade. Sem uma análise fonológica correta, é impossível saber se há vogais 
distintivas (ou qualquer outra característica relevante para a ortografia). Uma vez que 
oferecer escolhas informadas às comunidades acarreta elaborar a análise fonológica da 
língua desta comunidade, o que, na prática, implica em muito trabalho, alguns projetos 
preferem um caminho mais fácil, com pouca base técnica, e discutindo apenas com um 
pequeno grupo de índios interessados. O discurso adotado para defender esta posição é 
que os índios mesmos estão decidindo sobre a ortografia, embora não haja possibilidade 
de uma escolha informada sem conhecimento técnico e apresentação das opções. Um 
paralelo a esta situação pode ser feito em relação à situação dos madeireiros em terra 
indígena, em que os mesmos têm um discurso semelhante, dizendo que os próprios índios 
estão em favor de suas atividades (ilegais), ao mesmo tempo em que não apresentam 
alternativas não-destrutivas à economia das comunidades. Ao meu ver. a função deste 
discurso ( de dizer que os próprios índios estão tomando as decisões), engendrado por 
lingüistas ineptos, serve para (a) pôr a responsabilidade de qualquer inadequação de suas 
ortografias sobre os índios; (b) evitar a dificuldade do trabalho técnico, focalizando-se em 
discussões intermináveis, o que é fácil; e (e) excluir outros lingüistas do processo. 
Quando os índios em um projeto mal-elaborado e inadequado são perguntados por que 
escolheram este ou aquele símbolo, estes freqüentemente respondem que o lingüista disse 
que era para ser feito desta maneira, e, de fato, eles não sabem outra maneira de fazê-lo, o 
que mostra que o lingüista exerce um controle considerável sobre a comunidade, ao 
mesmo tempo em que mantêm que são os próprios índios que estão tomando as decisões. 

Nesse sentido, podemos afirmar que uma ortografia deve ser: 

• tecnicamente adequada; 
• escolhida pela comunidade sob uma base informada; 
• transparente e aberta. 



O projeto da SEDUC com os Arara, até o momento, tem sido inadequado por 
todos os critérios apontados acima. Tem sido indiferente aos fatos da fonologia da língua; 
tem resistido às vontades dos professores nativos, que estão agora ( depois do início de 
meu trabalho com a comunidade), capacitados a fazer uma escolha informada; é fechada 
e algumas vezes repressiva, não respondendo a comentários relevantes feitos por escrito, 
e procurando excluir exatamente o único especialista da língua, embora este seja 
altamente qualificado ( obteve seu Ph.D. pela Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, 
em 1999, apresentando uma dissertação que está sendo revisada para publicação pela 
Mouton; é atualmente pesquisador-associado do Ministério da Ciência e Tecnologia no 
Museu Paraense Emílio Goeldí; e tem longa experiência com comunidades indígenas, 
que continuam a apoiar sua pesquisa e seu trabalho prático). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em princípio, é possível que pesquisadores e educadores trabalhem 
cooperativamente para o beneficio das comunidades indígenas, e isto é altamente 
desejável. No entanto, os critérios estabelecidos acima para o trabalho com alfabetização 
e elaboração de ortografias deve ser seguido. 

Em resumo, as conclusões razoáveis que pretendo alcançar com esta resposta são 
as de que: 

a. este pesquisador cumpriu o acordo com a SEDUC e outras entidades 
relevantes, assim como suas obrigações perante a comunidade Arara, de uma 
maneira competente e profissional; 

b. o material de alfabetização requisitado pelos professores nativos e preparados 
por eles em colaboração com o pesquisador deve ser reproduzido e utilizado 
no trabalho de alfabetização dos Arara. Para isso, os Arara já escreveram uma 
carta de apoio à publicação de tais materiais. Dessa forma, se os índios são 
verdadeiramente os donos do processo, então seu pedido feito (por escrito) 
deve ser respeitado; 

e. o direito das comunidades indígenas de Rondônia de ter acesso ao consultor 
lingüista de sua escolha, desde que o mesmo seja um profissional 
reconhecidamente competente, cientificamente treinado, sem motivos 
ulteriores, que possa demonstrar bons resultados com transparência, e que os 
professores indígenas não sejam ameaçados de retaliações por insistirem nos 
seus direitos; 
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d. como parte do processo de transparência e controle de qualidade, a SEDUC e 
a Dra, Ruth Monserrat deverão responder, por escrito, aos argumentos feitos 
na Proposta de Ortografia elaborada por mim. Caso não tenham contra 
argumentos, deverão aceitar a ortografia proposta. 

Espero, assim, ter esclarecido os pontos principais contidos no parecer, e que 
problema educacional entre os Arara possa ser resolvido da melhor maneira possível. 

. . 
Dr. Nilson Gabas, Jr. 

Pesquisador-Associado do MCTIMPEG 
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MCT 
Museu Paracnsc Ernilio Gocldi 

Gabinete do Diretor 

OF. 108/DIR/MCT/MPEG Belém, 19 de Março de 2002 

Ilma.Sra, 
§ã11l!ll!llliran Mlmll'nm Viell®§® <Cairrll"Íl]iro Mlmll'(!!lllll<e~ 
Secretária de Estado da Educação de Rondônia - SEDUC 
Tv. General Osório, 41 - Centro 
Porto Velho - RO 

Vimos por meio desta informar a V .Excia, que recebemos, em Novembro de 200 l, um 
parecer escrito pela Coordenadora da Área de Educação Escolar Indígena desta SEDUC-RO, 
sra. Mary Gonçalves Fonseca, juntamente com a sra. Edinéia Aparecida Isidoro também 
funcionária da SEDUC-RO, sobre as atividades do nosso pesquisador, Dr. Nílson Gabas 
Júnior, Pesquisador Associado da Área de Linguística da Coordenação de Ciências Humanas 
do Museu Goeldi, Lemos o parecer das referidas senhora com muita atenção, assim como 
lemos a resposta do pesquisador, que nos pareceu ser bem fundamentada e profissional, uma 
vez que achamos correta a posição de que trabalho ortográfico deve ter base científica e 
aprovação da comunidade sob uma base informada e transparência. 

A nossa Área de Linguística já desenvolveu vários projetos práticos junto a diversas 
comunidades indígenas de Rondônia, todas com sucesso. Respeitando os desejos da 
comunidade Arara, expressos em uma carta que eles enviaram por fax de Jí-lParaná, 
solicitamos, ao MCT, a reprodução dos materiais didáticos preparados pela comunidade, em 
cooperação com Dr. Gabas. 

_ Esperamos que seja possível a cooperação da Coordenação de Educação Indígena da 
SEDUC-RO com o pesquisador, com base científica na ortografia, na tarefa importante de 
alfabetização dos índios na língua Arara. 

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

ll'JF.1f)F.t.l~r;; 1fl[J)]Lfi,IIJ)l[J) 
Diretor 

Museu Paraense Emilio Goeldi 
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