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INTRODUç::AO. 

Este emsa ia ~.e pr-opf'.1€:! 1~•:-:.:.un in,;u· r.:\S represeritai;:l":!es ~;obn? a "edu 
ca~~º para índ í oss " presc?ntes no discurso de agentes e inst i· 
tu i1;:t'Jes ind igen ist.a::;. enfocando sobr-etL1do a chamada "educac;:~o 
bilingue''. O campo de cbser-va~~o ~erá a situa~~º dos grupos 
indí9enas da r-egi~c> do 11l.::\vr,:1dt1" de Ror-.:drna (Macuxi e Wapi 
chana, basicamente) na arena das propostas e e~periéncias 
educacionais vindas de diferentes missões e de órg~os gover- 
namenta is, pr-opostar:, e í n í c iat i vas, ao mé~~Jmo tr?n,po e parado- 
x a I mente c on+ li tê,t11te5.:; E~ hc.~rmôn í c a s , S~o alas c:onf 1 I tantes em 
termos da oposi~~o de interesses politic:os e da competi~~º 
para o controle das popula~~e~ objeto e harmónicas quanto ao 
discurso integracicnista e civiliz~dcr subjacent~ a todas 
elas. A relevância do tema numa discuss~o sobre o Projeto Ca 
lha Norte se eleve ao fc.\to da "edL1ca;~o" indígena constituir 
um dos instrumentos mais conceituados para a condu~~o do pro 
cesso de integra;~o rios grupos indígenas, objetivo primordial 
da política indigenista do PCN. Investimentos ideológicos e 
materiais provenientes cio PCN s~o canalizados também para os 
fins de uma "moderniza;~o" e difLlSgcQ da educa,;:g{o d í r Lo í da a 
popula~~es indígenas nas áreas de fronteira. E o caso dos Ma 
cuxi e Wapichana, há muito tempo escolarizados e cristianiza 
dos. Será o caso dos Y,,u1om.nm i, urna vez consumados a í nv a s à o e 
o fraccionamento de seu território. 
Nesse quadro~ é interrassante acompanhar e processo de inccr 
porat;;:~L1 da c h ama d a "edL1Cc:1r.,:l':(o b iJ inque e b í c u l tLtr"õ:1l II no:; mode- 
1 os tanto missionários como oficiais, ao ponto de se impor 
hoje como o modelo por excelência, servindo às ideologias 
mais diversificadas, a da auto-determina~~º como a da assimi 
lar.,:~o em suas várias vers~ras. 
A educar.,:~o bilingue se configura historicamente como uma faca 
de dois gumes. Nas m~os dos missionários evangélicos funda 
mentalistas, verciadeiros jnventcres das técnicas bilingues, 
se firmou como mele fundament~l para a ccnvers•o rDligiosa e 
para a tarefa civil iz,:d:drii:."l., ~:;obrr:-itL1do quando associada ao 
interesse cio Er;;t.acln. F'c1r· ou t r o lado. ,a <?cil.1r.:;.:\!,::2to b í I fn9uE' sE;;i 

t or- nou t 1rn,ã1 f!i;p éc h? d t:i b iõlnd F'1 :l r •. ~ d e ~H" f?~Jr-ir· v ~,~: ~D e r r~~s j st !f~n e ia 
c u Lt ur e I t~ I ingLtfst:i.c::a, até de idE:mtidacl~? étnica; basta p eri-: 
sar no uso que dela fazem missionários católicos. entidades 
n~o-governamentais e as próprios indios quando se apropriam 
do discurso da auto-determina~~º via educa~~o. Interessante é 
observar que a retórica da educaE~O bilingue, hoje dominante 
em Roraima e com um crescente ndmero de adeptos, se sucede a 
uma longa história de negaE~o das linguas e culturas indige- 



nas nas escolas e em outras exper1ericias educacionQis, histó 
ri~ que sd recentemente - nos dltimos deis anos- parece estar 
mudando suas referências e valores. N~o mudou. contudo, como 
veremos, a raz~o de ser das práticas educacionais, voltadas 
essencialmente à absor~~u da diferen~a cultural e 1 inguística 
na homogeneidade das formas e conteddos por elas transmiti 
dos. 

A CRISE DAS LINGUAS INDIGENAS: O PAPEL DA ESCOLA. 
Decisivo tem sido o impacte da longa e complexa hi5tória da 
penetra!;:~o c:ol on iz,·::1c.1or·,!I ,;1tr-;;,,vés closs e>:perimr.1ntos "educ:ac: io 
na is". Ror a imê\ n~o c on st itu í uma onc:mi:~c,. 
Se hoje é ,:lssunto dE:.? cc)nvr,•rsaas a crtamad a "crise", "agc:mia", 
até "morte" das l in,;iuas dos 9r·upos incl i,;11.?nas do 1 avr ado que 
vivem próximos dos centros urbanos, os mais afetados pela es 
colariza~~º e pelas ideologias aculturativas, missionárias e 
n~o, se evita ainda identificar Rxplicitamente as causas 
principais do processo de silenciamento das falas indígenas e 
da concomitante homogeneizai~º linguistice:\, uma vez difuso o 
uso exclusivo da linqua nacional, ou melhor de variantes de 
portugués nas formas ~ral e escrita. 
Em destaql.te entre os .f atc>rl".?S d~~term inantes dessa "nacional i-· 
za.~o" 1 inguist.ic:c::~~ a G'~sc:cJla vem ar-re~gimentando cada vez mais 
Jovens Macuxi e Wapichana. As escolas, tanto missionárias 
(sobretudo católicas>~ come oficiais, têm sido, desde seu 
aparecimento até muito recentemente, o veiculo mais eficaz da 
repress~o linguistica, praticada em vista da assimila~~º e da 
convers~o religiosa. Firmaram-se como normas absolutas a 
proibi!;:~o do uso das línguas indigenas nas escolas e a trans 
miss•o da lingua nacional padr~c através da ado~~º dos pro 
gramas educacionais nacionais. 
Diz-se ql.u? "nas MaltJc::am do lav1'"ci.~c:lc, ,::\ 1 ini:;;,u,,a Mat:llXl E•ntrntt ~?m 
crise, enquanto que nam da serra, tende mencs contato com os 
brancos, foi conseguido manter intacto o seu uso'' (Diocese de 
Roraima,Boletim n.11,1986). 
As primeiras escolas surgiram na área Macuxi de S~o Marcos 
nos anos 20 e 30. A partir dos anos 60 e 70, a Prelazia de 
Roraima abriu várias escolinhas nas malocas Macuxi e Wapicha 
na. A partir- dciss ar ro ss 70, e> gov~?rno do te.r-T itc5r- io de Roraima. 
assumiu toda a rede escolar a fundou novas escolas em todas 
as malocas. Mais do que a metad~ dos professores de maloca 
s~o indios, boa µarte formados no internato católico de Suru 
mu. As escolas de maloca controladas pela Secretaria de Edu 
ca~~º do governo s~o hoje mais de qu~renta, representando o 
resultado de um investimento concentrado nesses dltimos anos 
e d ir i9ido, em princ: í p í o , e~o c:onsolidarnento da pre~sen.:a do Es 
tado nas regi~es do interior. 
O termo "gíria", p e l o qut,\l r:;;e ref e.1re,1m c:orrF.mtem(?nte f nd í ors e 
n~o-indios às llnguas indigenas, parece ter surgido nos anos 
50. Vergonha e estigma sãc as suas concta~~es mais diretas; 
nega-se o status ele "l fn,;~uw\s vercladf?irc::\s" âs fal,3das pelos 
grupos étnicos marginalizados, enquanto e português se imp~e 
como dnica forma prestigiada de comunica~~º e de express~o. E 
qualidade do português, aparentemente a ele inerente e abso 
lutamente distintiva~ a de ter uma representa~~º escrita. 



a p~pYl da escola - parta da entrad~ no universo da língua de 
prestigio e d~ Q~crit~ -, ~nquanto lu;~r privilegiado da re 
produ;~o da ideologi~ assimilacionista, se revela com clare 
za se examinarmos documentos históricos e se expormos os re 
sultados de uma breve pesquisa realizada em algumas Malocas 
macuxi e wapichana em fevarairo e outubro de 1988 <3>. 

No Relatório de Servi~o de Prote~~o aos Indios de 1924, cita 
do no Boletim n. 10 da Diocese de Roraima, o ent~c encarrega 
do do órg~o fala das finalidades da lmplementa~~o de escolas 
na Fazenda S~o Marcos: 

''Os Macuxi n~o falavam português e n~D ensinavam facil 
mente a prdpria lingu~ ... Para os administradores da ~zenda 
S~o Marcos, os indios se dividiam em selvagens e civilizados. 
Entre estes dois grupos estariam os semi-civilizados e era no 
meio destes que achavam necessário implantar as escolas. D 
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Relatório de 24 afirmava de fato: 11 Muito necessária se torna 
a cria~~º de escolas primárias nas zonas habitadas pelos 5il 
vicolas que se v~o adaptando nos costumes da civiliza~~o''. O 
fim é disseminar a instru~~o entre as indmeras tribos semi 
civiliz~das que povoam o interior ''para torná-la5 úteis ao 
engrandecimento da pátria e ao bem da familia'' .•• A cria~~º 
dessas escolas deve ser encarada também como a~~o concorrente 
e alternativa ê a~~o dos benedetinos ••• 11 <Diocese de Roraima, 
Boletim 10:40-41). 

Os mesmos objetivos civilizatórios da propost~ do SPI, nos 
anos 20, s~o a tonica de toda a história da presen~a educa 
cional oficial Mas áreas indigenas. 

E possivel observar e documentar, hoje, um momento crucial do 
processo pelo qual o portugués vem se oubatituindo ás linguas 
ind igeni'\s~ o que torn&\ pl i::ILtsi í ve l a prev is~o do seu "desapare 
cimento''. 
Um hiato significativo separa tres niveis geracionais - os 
"velhos"~ os pais; cios que emt~o na +a í x a escc)larizada (de 4 a 
20 anos) e a gera~~º escolarizada-, caracterizando o dese 
quilíbrio entre linguas nativas e o portugués. Relaciono o 
fato dessa mudan;a estar acontecendo agora t~o nitidamente no 
espa~o de tres gera~eeo à maior penetra~~º das escolas da re 
de municipal, frutn de uma fase de investimentos governamen 
tais destinados a desenvolver e servi~o educacional nas re 
giôes do interior. 
Os extremos geracicnais represent~m e antes e o depois does 
tágio de incremento da escolariza~~º' que acarretou o corte, 
a ruptura institucionalizada. Na escola só se fala o portu 
guês e linguas, história e tradi~bes indigenas n~c têm lugar 
ou s~o evocadas como folclore de um p&ssado viste pelas cate 
gorias do "pr rm í t t vc" <: do "selvagem", tempo de ignorância e 
supersti~~o, definitivamente superado com o advento da civi 
liza~~o. E o que se dramatiza nas pantomimas reali:adas du 
rante os f estej oi:; de ciat.a~s riac ior1t,1 :ir,; r:; i vis e r e l ig ic)s,~s, cuja 
comemora~~º' parte integrante do calendário escolar, envolve 
a inteira Maloca. No Dia do Indio, por exemplo, as crian~as, 
fantasiadas r.om tan9a::,, penas e flechaE; "de brincadejra", 
exorcisam sua identidade negativamente afirmada nos estereó 
tipos inferior· íz an t e s , introjetados E~ tcJrnaclos expre.,ssôes do 
senso comum, máscaras caricaturais. 

Os próprios Macuxi e Wapichana mencionam a escola quarido fa 
lam do rápido processo de perda da língua nativa nas gera~~es 
mais jovens: 

"Os men í nos ~':\prGmclem i:\ fc:\l r.\r ~i depois, qu anclo entram na 
escol a, esquecem". 

A presen~~ de individues da gera~,o mais velha, com poucas 
exce•~es fluentes em Macuxi e Wapich~na, constitui um contra 
peso~ influência da escola nos grupos familiares em que vi 
vem. E o único fator de eqt.1il íbrir,:, lt.~ onde predomina o portu 
gués na comunicaE~º entre pais e filhos. S~o os velhos os que 
menos mostr-am 11VE,W1;1t:Jnhe,111 e, de c:t-:>nmE~qu!f~nr; i.;,1, c:>s qUE'! mais as· 
sL1mem atitudes opostas de "orçu l ho II ao discorrer em e sobr-e 
suas línguas de origem; s~o também os que manifestam um des- 
c on t errt amerrt o mel aric ó l í c o d iant.e do seu .abandono pelos filhos e. he.to..s- 



A obuerva,~o cio uwo d~~ lfn~w~~ - indl;en~ a portuQuéa - entre 
O$ Macuxi de Napole~o e os Wapichana de Taba Lascada e de Ma- 
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lacaxeta permitiu tra~ar um quadro relativamente fiel da si 
tua~~º de coexistência e c:ompeti~io entre elas. 
No leque de graus de bilinguismo encontrados em Napole~o, en 
focando o dominio doméstico, os casos extremos revelam uma 
assimetria que indica a tendência ao ~rescente predomínio do 
portu,;:_:iL1és sobre as Hn9u.::.'\S :ind igen,as. 
Dê1s dezoito unidades famil. iares de hlapcJleg(o (casas), em cinco 
delas encontramos um absoluto monolinguismo em portugués; em 
quatro, o Macuxi se mantém na intera~lo cotidiana entre os 
adultos, embora n~o seja a dnica lin9ua falada. Nest~s~ os 
m~is jovens - os que constituen a clientela da escola - usam 
o portugu@s tanto fora come dentro do espa;o doméstico e é 
isso que marca o d il:,tanc: iamento d~?s~,a 9er,:1.:~o, enquanto os 
mais velhos vivenci~m ~inda uma identidade que os une na con 
tinuidade temporal representada pela lingua nativa plenamente 
viva em todos os contextos sociais. Para filhos e netos a es 
cola~ o refor~o diariamente institucionalizado da tendência 
à seleEao do português entre as alternativas em princípio 
disponíveis. 
No restante das familias de Napole~o, as gera~~es se comuni 
cam quase que exclusivamente em português, motivando, desde o 
período da soc:ializaE.'Jt'c, primá1··ia, a rejeic;:~o da "Gf.rí.;i". 
Passam ao espa;o doméstico normas e valores transmitidos num 
primeiro momento essencialmente na e pela escola. 
Mesmo com o cuidado de n~o generalizar tais conclus~es para 
al~m dos casos examinados, diria que a situa~~º sócio-lin 
guística dessas Malocas é bastante ilustrativa dos contextos 
de mais intensa convivência com o universo n~o-indio. Assim, 
falar de "perda11 d.,1~.; 1 in91.talli n •. d: ivi/:\~;; é uma prcdE~r.::;)o qu~?, 
quando depurada da retórica do discurso da extin~~o, me pare 
ce justificada pelos resultados de uma investiga~~º que~ mes 
mo se preliminar e limitada, procurou definir algumas das 
reais dimensbes de um fenômeno até agora apenas comentado su 
perficialmente. 

Prova da legitimidade conferida à institui~~º escolar como 
centro irradiador dessas mudan~ae é a sua presen~a imprescin 
dível no centro da Maloca. No seu recinto se realiza, com 
suas fórmulas e formalidades~ um rito de passagem visto como 
acesso ao mundo dos "e: i vil izaclos 11, dádiva prcp or c í on ada sob a 
espécie eia 9arantia de um "d í r w ít o de todo br.;i.sileiro". 
Talvez n~o seja supérfluCJ dizer que e discurso da ideologia 
educacional oficial se traduz em práticas que conseguem ser 
eficazes na perspectiva integracionista, mesmo n~ indigéncia 
de recursos materiais e humarion , B~1stam uma visita in loco e 
alguma experiência junto às agências educacionais oficiais 
para concluir que as escolas de Maloca, na sua miGéria e com 
o fracasso de sua fun~~o básira - a de alfabetiz~r - ainda 
servem para "civil izi:u·", atr.,,1vé1:..; de., r o t Ln í zac ão de d í s c í p I i· 
nas corporais e mentais. Aprende-se a escovar os dentes e a 
marchar; disciplinam-se as mcdalid~des de exprEss&c e de re 
lacionamento pela rmreti;~o e imita~~º de um repertório limi 
tado de pol::wes f onnê:ls ~, pobn:)~~ c:c.mt.ei.:iclos. An.:il ·f c1.b~2tos "e i vi- 
1 iz ados" saem das escolas de Maloca~ tendo aprendido a obede 
cer e a reprimir qu~lquer afirma;,c de identidade e qualquer 
manifesta~~º de insubordina~~c. 



EDUCA~AO BILINGUE: A INVEN~~O EVANGELICA. 

Enquanto nas escolas oficais ou nos internatos católicos se 
consumia o aniquilamento cultural e linguístico dos indios, 
com a impos i~~o da 1 ín9ua nacional, as m issO'es evangélicas 
fundamentalistas trabalhavam silenciosamente lá onde tinham 
conse9uido conquistar espa~os para realiz~r sua peculiar ta 
refa de convers•o. 
Os evangélicos da UFM (Unevangelized Field Mission), na Guia 
na inglesa, como da MEVA <Mi&s~o Evangélica da Amazônia) no 
Brasil colocavam em prática há tempo os procedimentos e a fi 
losofia da educa~~º bilingue. No Brasil,a MEVA está presente 
entre Macuxi e Waµichana~ Maiongong <Ye"kuana> e nos Sanumá, 
sub-grupo Yanomami. 
Pressuposto da educa;~o bilingue é o estudo aprofundado da$ 
l!nguas indigenas~ bem como seu domínio a fim de poder utili 
z~-las na comunica~~º com os indios. Sua atitude com rela~~º 
4s lin9u~s n~tiv@s tinha sempr~ aido oporata ~ da popula~~o 
n~o-ind 1,;;1enc1, I cc a l , O -f a t o de r·epn1sentc:1r mL1 i tas vez 1?s a ün i 
ca referencia positiva nas malocas onde est~o instalados, 
torn~ esses missionários os dnicos detentores de um monopólio 
do valor linguístico~ o que os distingue dos outros ~civili 
zados.11. 
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A que se deve essa peculiaridade das missôes evangélicas de 
fazer do estudo "e ient i f ic:o" da1s 1 in9u,::\S :ind i genais e da sua 
transforma~~º em 1 fnguas e~cr1tas, usadas em seguida em pro 
gramas educacionais, um aspecto Fundamental de sua tarefa de 
convers~o e de sua atua,::~t'J "civil izadcwa"? 
Podemos destacar dois elementos definidores desse conjunto 
missionário: a natureza da tarmfa evangelizadora e a sua vo 
ca~~o civilizadora. 
Evan9el í z ar é, J. í te1··al mente, 1 evar ".::., boa nova" de modo c ap i- 
1 ar a todos os povos do mundo; tornar realmente acessível a 
todos os homens, independemente da sua cultura, sistema so 
cial e 1 ingua, .a"p •.. ,lavr·a de Deus", reif icada p ara a eternida 
de a sua verdade un iversc!l nos tt~>:1:oti sagrados cr ist2/os. Na 
vis~o 11penb:~c:ostalis;;tc":111~ 

•. ~ ptlli,;;;ilcmsi.m fJ o podr:r de tradui-:~o 
interlinguistica~ e poder de dcmin~r as equivalências entre 
palavras e e}<p1'"essefem de 1 ir11;il.1as diferentes, s~o os "dons" 
mais importantes de crist~o iluminado pelo Espírito Santo. 
Afinal, se Jesus Cristo apregoou que todos os povos deviam se 
abrir à luz do Evangelho, também os povos indigenas, pag~os, 
n~o s~o inocentes e devem ter a chance de conhecer as Sagra 
das E ser i turas: "Se De1..1s está interesado em mim, porque n~o 
fala a minha língua?" •• 

)- Para tornar acessível o Evangelho a todos os povos, só é pre- 
ciso chegar a dominar as lín9uas de todos os povos, tornar 
escritas as ainda ágrafas, traduzir os textos sagrados, alfa- 

~ betizar os em via de convers~o e os convertidos para que se- 
jam os leitores e reprodutores da palavra de Deus. sao estas 
as etapas necessárias do trabalhe do missionário evangélico. 

Assoe iada a isso é a tarefa 11c: ivil izados'"a". Todas essas mis 
s~s costumam se definir explicitamente como ''agentes de mudan 
~a'', uma mudan~a profunda impingida n~o apenas pelos valores 
veiculados aos poucos através rlas leituras ~vanqólicas. como 
t. arnb êm pel a si mp I E;.1m p r: €'1S€·.H11f ,a df:~mcir· .,.,d,71. pe l a c or i v l v On e ia. i m 
post a dos missionários no seio da comunidade a ser converti 
da. O modele nortm-americanc é in8vitávelmente proposto e in 
jetado: modos, estética, higiene, família nuclear, ra,::a br~n 
ca, tecnolcgi~s,etc. Como diz um folheto distribuído nos cur 
sos do SIL ministrados no Brasil. curso intitulado significa 
tivamente de "Li1191..1f.stic:a e Missiolo,;;iia" : 

" .•• devt:'-se c:ons ider ar incerto, p orém sempre? c1~escente, 
o reconhecimento de que ou a civiliza~~º norte-americana une 
as suas for~as as de cutras civiliza~ôes -inclusive a de po 
vos menos privilegiados - ou nenhum~ civiliza~~º pod~rá so 
br ev i ver por mui to b2mpo". n:.~-:1hn ~ 1985) • 

Ouv ír- dos indios i::\S palavr,as "Ele::-i fal.::\ a rro a s a 1 in9ua~ é dos 
nosr.;os" represfi~nt,,:i.r· icA o curc:i,mmE-nit.o dr, mod~rno t.r ab a l ho mís· 
sionár io. Como oberva um dos sistematizadores da ideologia do 
SIL, o missionário deve ser capaz de conversar sobre os as 
pectos mais íntimos das cren~as de seu rebanho, par~ conse 
guir conven~é-lo a aceitar principies que conflitam com sua 
história e sua cultura <Nida, 1957:8) 



"Aprender urna l :íngL\a é al·~~o mi~ú; do que~ uma simples ha 
bilidade mecênica de reproduzir sinais acdsticos como fosse 
para conseguir vender uma mercadoria ou encontrar a via de 
said~. E um processe pelo qual nós fazemos contatos vitais 
com uma riov a c ornun idade~ uma riov a marir-dra ele viver e um novo 
sistema de pensamento. Conseguir isso da melhor maneira é o 
requisito básico da efetiva tare-fa missionária.:.:_i\ 

l=- A história do Summer Institute of Linquistics - tioje.sem dd 
vida, a institui~~º mentora mais for·t; do conjunto ~issioná 
rio evangélico nD Brasil- é paradigmática. Fundado por Wil- 
liam Cameron Townsend, precursor d~s técnicas linguisticas 
para a penetra~~º religiosa~o SIL tem como objetivo levar a 
todos os povos n~o crist~os a palavra de Deus traduzida em 
cada idioma. A pesquisa linguística constitui basicamente o 
pressL1posto da trc"Adu(;: :~o p,,u· .,,, é:\ ev;.;mç,i~l í z a<;:~o. Em 1942, ín í 
c iaram os cursos de ver~o para o treinamento linguístico de 
missionários prestes a trabalhar em áreas indigenas. Ideal i 
:.::.":\dor desses CLtrSL1s foi o "p a í " da teciri.a tagmêmi<::~, um dos; 
principais modelos de descri~~º linguística na ci0ncia moder 
na. No mesmo ano de 1942 surgiu a Wycliffe Bible Translators, 
contra-parte explicitamente religiosa do SIL e agência de ar 
recada~~º de fundos e fin~nciamentos. A partir dos anos 40 01 
SIL se instalou em muitos países do Terceiro Mundo, quase 
sempre valendo-se de liga~ôes oficiais com órg~os indigenis 
tas governamentais e institui~~es acadêmicas. O SIL entrou no 
Brasil no fim dos ano& 50 e permanece até hoje, tendo alcan 
~ado mais de cinquent~ grupos indigenas, assinando convenios 
sucessivos com Universidades e com a própria FUNAI. De um la 
do, o SIL sempre precisou de reconhecimento académico como 
garantia de permanéncin no pala e como aval de $Ua face cien 
tifica, dadas as frequentes criticas dirigidas as suas ativi 
dades de convers~o e as suas liga~~es políticas. Assim, tor 
nou-se um centro onde convergem linguistas em forma~~º' lin 
guistas de fama internacional, de qualquer maneira identifi 
cados com a ideologia e as finalidades da institui~~o. Por 
outro lado, o SIL acabou por desempenhar o papel de criador, 
implementador e responsável dos programas de educa~~º bilin 
gue/bicultural em grupos indígenas (cinco no Brasil>, progr~ 
mas apoiados e o-ficializados pelo órg~o indigenista oficial. 

Sofisticado know-how linguístico~ considerável prestigio 
cientifico internacional, rica infraestrutura, ~onstante mo 
derniza~~º de m~todos e técnicas de pesquisa aplicada. o qua 
se monopólio dos conhecimentos linguistices sobre grupos in 
dígenas~ o er1volvimento na educa~~º a eles destinada, tudo 
isso faz do SIL a eficiente e poderosa estrela- guia dos 
evangélicos. A conjun~ào entre linguistica e missionarismo 
é, assim, consolidada e desenvolvida e 
a quest~o da escrita de línguas indigenas é como que o cerne 
de todo o sistema. Chegar ao estabelecimento de uma ortogra 
fia cientificamente correta pressuphe uma longa p8squisa de 
campo~ com descri~~º e análise da lingua em todos os seus ni 
veis para que possa ser o instrumente da evangeliza~~o. A no 
va escrita imprime, afinal~ a palavra de Deus e ae torna o 



ponto de partid~ imprescindível par~ a alfabetiza~~º• progr~ 
mas edL1cac: iona i !:i sempre,. d~?c: 1 Ln acíots ~;;1:.~9Lmdo a filosofia of i 
c i al de cad.n 9overno. !='. a dup l a c:onquista civil izatór:0' 

N~o meses~ mas anos de pesquisa em campo s~o dedicados pelos 
missionários para o fim do est~belecimento de uma grafia de 
-f init iva~ sat is-fatór ia, é:\de-?qL1adé:\. (.~ 91···a·f ia "adeqLtad.:k" é sem 
pre a "p s ico-f oném ica II CJLI s impl esment.e f oném í c a , onde os sim 
bol os, os grafemas~ correspondem a unidades (fonemas) válidas 
psicologicamente. Saber fonética e fonologia - aprendidas nos 
cursos de linguística e missiologia- s•o pressupostos mínimos 
para essa tarefa. Além disso,o planejamento de uma ortografia 
deve considerar ~m certo ndmaro de fatores chamados de só 
cio-linguisticos:dialetos~ divis~es religiosas, política, or 
tografias já existentes, faixas etárias, necessidades da im 
press~o e da adptaE~O ao alfabeto da língua nacional dominan 
te. Last but nc+ 1 t!Hi\tat., o ~!ll.tt:E~wso df~ um.::1 9r.af ié:1 depende da 
sua aceit~~~o por parte de grupo~ qum deveria pas~ar a usJ-la 
sem grandes dificuldades até se tornar parte de sua cultura, 
nos termos do próprio SIL. A grafia é ent~o a pura convers~o 
- adequada, embora n~o perfeita- das unidades fonológicas 
reais da língua oral. Até aqui a tarefa parece ser apenas,di 
riamos, técnica, a de uma mera ccnvers~c de códigos, cienti 
ficamente embasada. Há todo um processo que batiza a nova es 
crita, como diz Stoll falando do SJL (1982: 252:>: 

" A orto,;_:Wé:\f ia ela 1 ingLta deve ser aprovada pela Se.:~o 
Linguística Técnica e pelo Comité Executivo, antes de que 
qual q1..1er tradu(;'.!:to 1 •• ej a produz id.a 11• 

Entram em cena o tradutor e o consulente de tradu~~o, figu 
ras centrais da instituii~o: s~c eles os fiscais da escrita 
de aqui em diante. Ambos devem estudar intensamente elementos 
da cultura e de semêntica <Stoll,op.cit): 

"Tal estudo é, de f c:,t.o, necessário para a efetiva e o+ 
mun ica~~o da mensagem religiosa. O consulente de tradu~~o 
respons~vel pela orienta~~º espera que e 1 inguista tenha co 
letado dados extensos sobre as cren~as tribais, especialmente 
com referência ao mundo espiritual .•. Baseado no estudo das 
cren~as tradicionais, e SlL se reserva o direito de apro 
priar-se de termos para seus propósitos e de introduzir novos 
conceitos na língLta ••. 11• 

Agora. a al ian~a ~ntre linguista e tradutores coloca a escri 
ta a servi~o de uma outra t~refa. fortemente ideologizada e 
sutil instrumento de mL1dan(ii'.as cu í tur-a is ~? soe ia i~ 

A ortogr~fiza~lo de uma língua é também requisito básico para 
a implementa~~º de programas educacionais destinados a popu 
la~~es indígenas. Alfabetizar na língua materna, qualquer ela 
seja, é e) imp€ffat i vo da ch.i.\m.;:1c:l,t1 "educ:alii:~o bili ngue/b ícul tu 
r·al 11 

~ metr..>dol <:>9 ia t·l f i l os;;;o-f í a in,:c:,rpor,::1das a se1rv ii;:o t.arrt o 
das politicas oficiais de integra~~º como das políticas que 
procuram fundir objetivos assimilacionistas e de preserva~~º 
de valores minoritários. A educa~3o bilingue/bicultural te- 



ria~ de qualquer maneira, mostrado sua eficácia, Já que é de 
se esperar um maior sucesso da alfabetiza~~º em língua mater 
na, ou seja na língua efetivamente falada pelos alfabetizan 
dos~ 
Para além dessas considera~~es puramente técnicas, n~o há dó 
vidas de que os programas de educa~~º bilingue-bicultural im 
plementados no Brasil, basicamente sob a responsabilidade do 
SIL~ oficializados pelo Governo, tém como finalidade máxima a 
da efetivai;:~o mais incisiva da integrau;:~o~ 



O SIL se ofereceu para realizar as metas governamentais con 
tidas nos textos da Portari~ da FUNAI n. 75/N de 06/07/72 e 
do próprio Estatuto do Indio <Titulo V), ambos reultado da 
incorpora~~º da educa~~º bilingue no indigenismo de Estado: 

11 Cons ider-ando~ a necessidade ela edLtca~~o b il fngue co 
mo instrumento básico de integraE~o; de regulamentar a grafia 
das publica~~es em 1 ingua indigena que deve constituir-se num 
elemento de transi~lo à lingua nacional;a. necessidade de 
instrumentar a FUNAI para o exame das representa~~es gráficas 
Q das publica~~es em língua indigena; aproximar à grafia do 
português; adotar o princípio lógico de representa~~º de 1 
fonema por 1 ~nico simbolo. 
Estende-se à popula~~o indigena, com as necessárias adapta 
~~es~ o sistema de ~nsino em vigor no Pafs ••• A ~duca~~c do 
Indio será orientada para a integra;~o na comunh~o nacional, 
mediante processo de gradativa compreens~o dos problemas ge 
ra is e valores da !..=.oc iedade nacional ••• 11 

Observe-se os critérios que definem a natureza da escrita e 
da alfabetiza~~o: a grafia deve ser adaptada à escrita da 
língua nacional. A escolha de grafemas é limitada pelos já 
existentes no alfabeto da lingua nacional. Enfim, a língua 
indígena é instrum~nto p~r~ um~ alf~betiz~;~o/ponte cujo ob 
jetivo é facilitar a aprendizagem da língua nacional, trans 
mitida por etapas, ant~s em sua forma oral, depois na própria 
escrita. 

A poliglossia evangélica e a educa~~º bilingue s~o facas de 
dois gumes; ao mesmo tempo, s~o instrumentos dos mais efica 
zes para a integra~~º a ~$Simili~~o, concretizando a voca~~o 
civilizadora da escrita do Ocidente, e consagram a legitimi 
dade, sen~o a plena igualdade legal, das linguas minoritá 
rias. Onde estiverem presentes, os evangélicos, a seu modo, 
"preservam" o Liso das l inguas ind i9enas, tornadas invólucro 
de outra matéria-primê cultural, uma vez condenadas as tradi 
~~es indígenas. A estas se substituem hinos, preces, cantos 
cr ist~os, a palavra "verdade ira 11 nã> i-f í c ad a na pequena B:!bl ia 
que todo evangélico deve levar consigo. 



EDUCA~AO BILINGUE: A DESCOBERTA DOS CATOLICOS. 

S~o recentes as experiências que poderiam ser definidas como 
sendo inspiradas pela filosofia da educa~~º bilingue entre os 
missionários católicos em Roraima. 
A preocupa~~º dos católicos a respeito da implementa~~º de 
uma nova perspectiva da educa~~º bilingue é,hoje, enfática a 
come~a a ocupar os espa~os das publicaEbes da miss~o, ora pe 
la voz dos padres ora pela voz atribuída aos próprios indios: 

'' ••• é bom aprender o português para entander os bran 
cos e n~o se deixar enganar por eles; mas, de jeito nenhum, 
podemos esquecer a nossa lingua Macuxi. Devemos defender o 
que é nosso e dar valor a tudo aquilo que os nossos pais nos 
ensinaram. Só assim podemos melhorar a nossa vid~ e defender 
melhor os nossos direito&. A língua Macuxi é, para nós, uma 
arma que podemos utilizar para comunicar melhor entre nós e 
que~ além de tudo, os brancos n~o compreendem .•• '' (Roraima 
IndíQen~, n.2,m~r~o 83). 

O discurso incorpora as no~~es de auto-determina~~º' de ''edu 
ca~~º para a liberdade'', a fim de contrapô-lo radicalmente ao 
discurso da integra~~o. A missao come~ou a produzir bastante 
material escrito em Macuxi e, em menor quantidade, em Wapi 
chana. Além dos inevitáveis livros de cantos religiosos e da 
inten~~o de passar à traduE~O de textos para catequese, con 
siderável trabalho foi dedicado à edi~lo de livros de ~estó 
rias'' indígenas ~companhados de comentários sobre o valor e o 
significado atribuidos à esse tipo de preservai~º e divulga 
~~º da memôrid oral: 

" Tentou-se escrever de urna forma diferente daquela 
escrita nos Evangelhos ••• Quando os brancos chegaram nas ter 
ras indígenas disseram que as histórias dos indios eram men 
tiras, bobagens sem valor. Assim, os índios acraditaram na 
palavra do branco ••• Pcr isso, (as histórias) 
despareceram ••• As histórias dos indios foram chamadas de "mi 
tos" ••• "< Anna Maimu, Wapar •• ,dan, n.15,set/out. 1981). 

11 O qLIE·1 s~l1 na vel"'dade e:>~;; mi tos €~ ,Js h i r~·l:ór ía';:1 dos 
indios? ..• Descrevem a vida ds antigos ... Ensinam a ser exper 
to~ a livrar-se dos mais fortes que ~LIRrem pisar sobre os fn 
d ios ••• Os mi tos ,;;~o um,=1 i:H·ma que oa fnd í oss ut í 1 iz am para de 
fender-se contra os brancos qu~ querem que desapare~am ou vi 
rem izados .•• " (Anna Mc:11imLl,Wap.-ar·adar1, n.16,nov/dez. 1981>. 



" Nos contos macux i, a Or11;:a, representa o per i,;,o, a 
amea..:a do v í o l ent.o , do m.ai1;;, ·forte: o "civilizado opressor" 
que quer comer o Jabuti-indio, com terra, tradii~c, lingua e 
tudo- As On~as representam os Violentos contra os quais os 
Jabuti-indios têm que lutar, com astdcia e sabedoria .•• As On 
~as da Nova Ditadura .•• Oa Jabuti-índios têm só uma estratégia 
para vencer as On~as poderesas: unirem-se também a jogar con 
tra eles as pedras das leis recém-aprovadas na Constitui.:~o •• 

" (Igreja a Caminho, out.1988,Ano 4~n.10). 

A investida católica parece surgir sob o signo da ambiguida 
de; apropria-se de um patrimônio <linguas e mitos), o reela 
bora drasticamente e o devolv~ desfigurado aos seus produto 
res originais com uma reinterpreta~~º imposta com autoridade 
incontest,vel. A ortogr~fia das línguas indigenas é estabele 
cida a partir de um registro fonético e fonológico aproximado 
e ~qll 'ta.. com uma normativiza~~o que lembra, séculos de 
po í s , os procedimentos do rupi :Jc~isu:ttic;:c:i. Os 1 ivros de "estó 
ri~s" indigenas n~o diferem dom produzidos por mias~es evan- 



gêl icas; trata-se do mesmo tipo de "1 i ter atura". A todos 
eles, indiferentemente, se aplicam as mesmas críticas. Veja 
mos Stoll Cop. cit.: 256) falando a µrcpdsitc da SIL: 

" ••. a grande maioria dos textos s~o ridiculos, de 
conteddo extremamente pobre ... Refiro-me n~o às cartilhas, mas 
ao material para as pessoas que sabem ler .•• Se se compara a 
sofistica~~º do sistema intelectual indígena com aquilo que é 
apresentado nesses textos, se percebe que há um abismo ..• Para 
fazer um trabalho sério de literatura, devem ser consideradas 
seriamente as tradi~~e& científicas, estéticas e religiosas.'' 

Vale para todos o que diz Kahn (1985): 

11 
••• Diant&.~ d.,, .;~utori.d~de q1.1l:1 ~~ r.~r~cr-i'tli:\ asr;L1me pé)ra o 

índio, essa llngua, construida e adaptada, pode passar a ser 
uma nova língua~ a linguados novos tempos. Para isso serve 
na atuaQt~o dos missionários a alfabetiza~~º na linngua mater 
na, que vem legitimar aquele procedimento. Aquilo que se en 
sina nas cartilhas extrapola a ccnvers~o dos sons em simbolos 
(grafia) e cr- ia te:-: tos, que, 11 adaptados II ao uni verso s imból i 
co do grupo, v•o, na verdade criar uma nova língua, uma nova 
fórmula de vivenciarem e expressarem 5Ua vida ••• Cria-se, por 
tanto, com a "1 ingL1a f al ad;a na escol a", uma nova categoria, 
um novo padrao de comunica~•o, Só que quem cria esse novo pa 
dr~o s~o os profissionais da lingu~gem de Deus, os agentes da 
civiliza~~º e da 11ilL1mina;~o11.E:: na -fi9ura do professor-mis 
sionário da aldeia que se garantirá o repasse de uma ideolo 
gia da sociedade ocidental, cristg(, em bL1sca da salva.:~o". 

A escrita é essa nova lingua que o ocidente difunde e imp~e 
para cumprir, custe o que custar, sua miss~o civilizatória, 
engolindo as formas da oralidade, com sua cultura tradicional 
e sua vis~o de mundc,nivelando e limitando express~o e comu 
nica~,º dentro de suas fronteiras. A escrita é civilizatória, 
meio de convers~o seja religiosa seja social e política. 
Assim, todos os atores do palco da educa~~º bilingue, inclu 
sive os índios, acabGram se aprcpriancic,cada um com suas fi 
nalidades~ expl feitas e n~o explicitadas, do duplo discurso 
da civil iza~~o e do resgate. Até o Estado manifestava seus 
interesses nesse cenário. 

EDUCA~AO BILINGUE: A APROPRIA~AO PELO ESTADO. 

Em 1986 o desinteresse, ou melhor a repress~o, das ag;ncias 
governamentais de Roraima com rela~~º a qualquer iniciativa 
para a introdu~~o das línguas indigenas nas escolas pdblicas 
parece sofrer uma quase que repentina mudan~a. Um pequeno 
grupo da Secretmrin de Eciuc~~~o come~a a trabalhar com o ob 
jetivo de implementar a filosofia da educa~~º bilingue no 
Território, acatando e reproduzindo uma postura comum a mis 
sionários de diferentes igrej~s e em discuss~o entra os pró 
prios grupos indígenas. Durante esses dltimos anos, se criou 
um clima de acordo~ ao menos de superficie, e de confirma~~º 
m~tua entre crentes, católicos e ideólogos governamentais 
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qu arrt o ~s vantagens •~ <:1 ur·,;,:;,énc: ia do "res,;,,ate" €~ do 
í n s t r umerrt o para urna 11bc1a11 inte9ra1;i::l:lo de um novo 
escol~s para índios: 

papel 
modelo 

de 
de 

'' .•• Consideramos que ler e escrever é a segunda independência 
do povo indigena. A primeira indepmndéncia é a terra .•. Como 
vivemos num mundo onde a todo instante somos chamados a fazer 
escolhas, é muito importante que se mostre para a crian~a que 
essa a~~o deve ser praticada de forma consciente e 
segura .•• Possibilitando ao aluno fazer op~~o entre o que é 
dtil e o que n~o é para as comunidades indígenas, observando 
sempre que para haver prática democrática é necessário que se 
respeite a decis~o da maioria ••• " <NEI,1986-87). 
Resultado pelo menos curioso, as apresent~~~es das cartilhas 
e livrinhos escritos para índios em 11ngua indigena, produzi 
dos pela miss~o católica, pelo Governo com a assessoria de 
evangélicos revelam um mesmo tom e uma mesma mensagem. As di 
vergências existentes, que sempre foram e continuam sendo 
profundas, parecem como que apagadas por uma mesma retórica 
ou contidas nos bastidores: 

11 Os jovens das malocas n•o querem mais falar a J ingua Wapi 
xana ••• Estamos fazendo for~a para defender os nossos costu 
mes, nosso jeito de viver, a nessa lingua ••• um come~o para 
aprender a lingua Wapixana ••• '' CWaparadan,Diocese de Rorai 
ma>. 

"Esta cartilha foi feita com o objetivo de preservar e valo 
rizar a cultura e a lingua macuxi na escola'' (Cartilha macuxi 
oficial). 

"Este livro é para ~s crian~as e os adultos Wapichana. Muitos 
pais n~o falam mais a nossa língua para seus filhos. Os meni 
nos esquecem.Este livro é para aprender de nove a falar nossa 
língua. E para n~o ~squecer.Vamos falar, ler e escrever nossa 
l in9ua11• (Cart ilhe::\ Wc,p í c h an a o·f ic: ial). 

Do próprio 5eio do Governo do Território vinha a prnposta de 
implementar o ens i n o b il in,;iL1e na rede mun íc ipal, mencionando 
os métodos da Educa~•c popular e o nome de Paulo Freire. Al 
gumas reivindica~ôes das comunidades de Maloca foram aceitas 
em principio: alfabetiza~•º na lingua indigena lá onde os 
alunos falassem f 1 uent.emente seu í d iama materno e, idéia nova 
para a educa~~º bilingue clássica, a alfabetiza~~º em língua 
indígena como segunda língua lá onde esta mostrasse todos os 
sintoma~ do seu desaparecimento. 

Após os percal~os e as promessas do primeiro momento, ~mais 
recentemente,a proposta de um programa dessa natureza foi 
relan~ada pelo governe do recém criado Est~do de Roraima no 
clima tempestuoso de uma nova investida contra a popula~~o 
indígena e contra a integridade de suas terras. A primeira 
independéncia corria definitivamente o perigo de ficar apenas 
uma figura da retdric~ oficial. O~ interemses para a raciona 
liza~~º de uma rápida e eficaz integra~~º dos índios, garan- 



tia da explora~~º de suas terras e dos recursos nelas conti 
dos, passavam agora pela a.proprial;i:~O e efetiva.~o de uma "bem 
intencionada" pol i t í c a ecluc:ac: ional nas escol as do interior. 
Recompunha-se de novo, com outra linguagem e com outros pro 
cedimentos~ a interveni~O do Estado nacional, com sua preci 
pua t~refa civiliz~dora, nas ~reaa indigenas. Com ritmos e 
ênfase acentuados, os portavozes governamentais passaram ul 
timamente a apoiar progr~mas bilingues a a apre$entar-se como 
~ar~ntedores de sua concretizai~º~ sempre qua fossem sob o 
seu total controle, em formas e conteddos. A educa~~º bilin 
gue com hino nacional, aL1las de 11Moral e C:lvica", história e 
heróis nacionais, infantil iz a1;:~o c:las trad i.:eJes ora is, em suma 
com todas as caracteristicas dos programas j~ em funcion•men 
to no resto do país, n~o podia se n~o a9radar aos n~o mais 
"omi5sos" funcionários do governo. O lan~amento oficial de 
cartilhas se tornou a encena~~º teatral dessa nova politica, 
a inda inc: ip iente; m i~;s ir.már ios evangél í c oss foram chamados a 
colaborar com sua experiénci~ inegável nesse tipo de combina 
~~º entre tecnologias educacionais modernas e propósitos in 
tegracionistas. Enfim~ anunciava-se um considerável financia 
mento do Projeto Calha Norte a ser canalizado para as escolas 
indígenas de Roraima. 
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Embora a interven~~o do PCN n~o tenha se concretizado ainda 
de modo sistem•tico na área educacional, j~ que se assistiu 
até o momento a apenas algumas propostas esporádicas e ini 
ciativas abor·tadas, inc: 1 us i v1=1 pelo n~o a l oc:amento temporário 
de recursos em projetos indigenistas educacionais, vale a pe 
na registrar as rea~ôes que se seguiram logo após a noticia 
da prometida chegada do apoio do PCN. Dado que os recursos 
seriam absorvidos e geridos pela máquina administrativa do 
governo roraimense, houve uma imediata e confusa mobiliza~~º 
da Secretaria de Educa;~o~ na eMcita~~o d~ poder~ de uma ma 
neira ou de outra~ conseguir algum dinheiro nas meandros da 
burocracia corrupta e ineficiente que~ n~o apenas hoje, a ca 
racteriza. O próprio Secretário se pronunciou quanto a um no 
vo e "revolucionário" plc1no de reformulal;:~o da educ:a~~o "in 
d i,;;iena II em F~ora ima ~ ê:'\ssum indo c l ar,':\mente o modelo da educa1;:~o 
bilingue e chamando os "linguistns" evan9élicos da MEVA a co- 
1 ab or ar , No d iscun;;;c) do Sf:H:n?tár io, se .• mune i.:ava a cr ia.~o "a 
toqL1e de e a b< a II ds c::tmtrot; p ara a ·f c>nnar.:~c, d e pr of essores in· 
d igenas ~ de escolas bilingues~ de toda uma linha de produ~~o 
de textos didáticos inicialmente em Macuxi e Wapichana. As 
preocupa~bes maiarem eram, significativamente: exerc8r um rí 
gido controle ideológico sobre os conteddos de ensino, curri 
culum escolar e cartilhas; esvaziar as propostas mais renov~ 
doras da equipe do N~cleo de Educa~~º Indigena, pequeno quis 
to dentro da Secretaria; decentraliz~r os chamados "centros 
de forma~~ott para áreas fechada~ e longe da capital, com o 
intento explicitado de acabar de vez cem a concentra~~º de 
indios em Boa Vista, mantendo-e& longe dos centros de decis~o 
politica e administrativa; conmeguir, finalmente, relan~ando 
uma alian~a com os evangélicos, solapar os pontos de hegemo 
nia da Igreja católica, ~nica institui~~º' em Roraima, que se 
op~e com seu poder e sua militancia critica e agressiva ao 
Estado. Uma estranha forma de b~rganha foi oferecida âs esco 
las escolhidas para a primeir~ parcela de financiamento: em 
troca da reforma de suas sedes, de material, de mais profes 
sores, dever iam elas aceitar urn "pac:ot.e II já pronto e que con 
tinha, entre outras coisas~ diretrizes e fórmulas de atua~~o. 
Per fim~ os recursos do PCN eram esporados para permitir a 
realiza~~º de um programa que iria consagrar para a história 
o Governo de Roraima, responsável pela definitiva moderniza 
i;:~o "b il fngue11 da €~dLlca.~&°t"J para ind í o s no novo Estado, des- 



vianda a aten~~o dos problemas da explos~o da garimpagem em 
áreas indigenas, dos continues conflitos de terra~ da indefi 
ni~~º na regulariza~~º fundiária, da crescente organiza~~º 
política dos grupos indígenas, dentro e fora do campo de in 
fluência da Igreja católica. 

EDUCA~AO BILINGUE: ACULTURA~AO OU RESGATE? 
ALGUMAS REFLEXOES. 

Entre missionários, agentes do governo, assessores~ carti 
lhas, qual a posi~~o dos índios, quais as representa~~es de 
Macuxi e Wapichana sobre a educa~~º escolar, n~ fronteira de 
uma pansagem abrupt~ entre~ estigm~tiza•~c e cris~ de sua~ 
línguas nativas e a quase avalanche de propostas de uso des 
sas línguas em programas bilingues? Há um vácuo ai que gera 
discursos e expectativas contraditórios, perplexidades. Os 
princípios da acultura~~o e/ou do resgate linguístico e cul 
tural estao presentes também nas diversas visôes indigenas. 
Encontramos todo um leque de posi~~es. Num extremo está a 
aversao explicita a todo tipo de interven~~o escolar formal. 
O radicalismo fechado e conservador do velho líder Taurepáng 
da Maloca de Sorocaima expressa esse polo ideológico: 

''N~o permito escolas na minha maloca.Eu mesmo posso educar 
meus filhos ••• J, vieram muitos para fundar escolas lá, mas 
sempre falei que n~o é essa a educa~~º que importa. Eu sei 
ensinar a plantar~ vender os produtos e comprar coisas boas •. 
• Eu estou vendo que as crian~as que est~o indo na escola as 
t~o ficando mal educadas. Só querem bater bola e bater nos 
outros~ (Depoimento do Tuxaua Marie Flores Macário, Boletim 
n.11,Diocese de Roraima,1986). 

Em Sorocaima, onde toda a comunidade d fiel da IgrejA Adven 
tista do S~timo Dia, n~o há escolas; a lingua Taurepáng (va 
riante dialetal do Macuxi) se mantém viva, inclusive nos qua 
se obsessivos e di~rios cultos adventistas. 

No outro extremo, um pequeno grupo de Macuxi e Wapichana pro 
cura há alguns anos um caminho próprio de reviviscéncia das 
suas linguas, com~ consciência nitida do seu processo de 
Aniquilamento, da possível fun~~P resgatadora de SUA introdu 
~~o na escola formal, aproveitando estrategicamente as bre 
chas abertas pela "mod a " d a educc:,i,::t!o bil in,;;iue. Há aqui um 
d i se urso ar-t ic:ul c:·\do sobre:~ els val or-es d a "instrur.:::to" for-mal. 
da escrita como uma tecnol o,;;;i ia de!EH::!j ável que poss ib il i tar ia 
libertar-se da infGrioriza~~o, e~ ao mesmo tempo, sobre os 
valores da identidade étnica, emblematizados pela alter-idade 
l inguistica, discurso que~ se nascido sob as asas dos católi 
cos, está tomando, aos poucos, rumem autônomos. Trata-se de 
um grupo de lideran~as politicas, onde os mais jovens, todos 
egressos dos centros de fcrmn~~o da Prelazia, apoiados na ex 
periência e na mabedoria de alguns velhos lideres, procuram 
exper-imentar métodos e solu~~es independentes das ortodoxias 
missionárias e oficiais. Assim, os Wapichana ligados á escola 
da Maloca de Malacaxeta, a poucos kilómetros de Boa Vista, 
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procuraram há dois anos uma assessoria linguística, levaram 
adiante a elabora~~º de cartilhas em Wapichana em reuniôes de 
trabalho periódicas, que representaram um verdadeiro estudo 
das estruturas da língua e da história de c~da grafia exis 
tente, foram criando Lima nova ,;iraf ia, produto de suc:ess ivas e 
diferentes avalia~~es da natureza do código escrito, propuse 
ram uma nova categoria~ a dos "mestres da língua", como pro 
fessores de Wapichana. Encaminhado esse processo, em que a 
discuss~o sobre a escrita do Wapichana acabou se tornando o 
eixo de uma reflex•o sobre a escola, a crise, as saídas, os 
poderes, a diversidade linguística, n~o d fácil prever a di 
re~~o da experiéncia iniciada. Os Wapichana de Malacaxeta re 
cusaram o d inhe ire> do Projeto Calha. Norte, os •• mestres da 
língua" n~o foram (e n~o ser~o) reconhecidos como proffs5io 
nais da educa~~º formal~ as cartilhas permanecem engavetadas 
nos gabinetes do Governo, num clima de constante desconfian~a 
reciproca das autorid~des e cios próprios 1ndios. Também n~o 
sabemos quais poder~o ser as dificuldades e os equívocos da 
implementa~~º da idéia de uma alfabetiza~~º em Wapichana como 
segunda lingua nas escolas, uma iddia interessante mas que 
deverá fazer as contas com todo o complexo contexto da crise 
l in91.1íst i c a , 
Entre esses polos, que de modos opostos manifestam atitudes 
de valora~~º da alteridade, estd, acredito, uma maioria de 
11descrentesº, daquelelil que ou intariorizar-am o'.5 estigmas (o 
medo) ou n~o esperam mais nenhuma mudan~a do fracasso da fun 
~~o da escola formal ou mantém rigidamente separados os espa 
~os do 11caboclo" e do "civilizado~ n~o aceitando nenhuma pro 
posta de introdu~~o das línguas indigenas na escola. 

Preliminar a qualquer discurso sobre a educa~~º bilingue é o 
discurso sobre a escrita, a alfabetiza•~o, a escola. De qual 
quer maneira, a educa~~º bilingue é vista, ~om poucas exce 
~~es, como uma ponte caridosamente lan~ada na dire~~o dos 
"outros 11 

~ par-a ofewecew·-1 hes uma oportunidade de tr-ansfor 
mar-se na nossa imagem do mesmo. N~o quero, ao lembrar isso, 
simplesmente assumir a sugestiva posi~~o de um Claude L~vi 
Strauss, quando dizia que a fun~~o primária da escrita d a 
servid~o, acompanhada como é, historicamente, pela proletari 
za~~º e pela obrigatoriedade do servi;o militar (Lévi 
Strauss,1955). Querc apenas lembrar que, como diz Gnerre 
< 1985), os c:ontm.:idc:>s "positivos" da edt.11::c\t;:~o bilingue -uni 
versal idade e igualdade l ingufsticas e cognitivas - excluem 
com a m~o pesada do colonizador todas as instâncias criticas 
e de desconfian;a com rela~~º à escrita e à escola, apresen 
tando uma l in9Lta 11embr·t.1lh~""d,r.~11 mn l i vr os r ap roduz idos é:\DS mi··· 
lhares para individues reunidos em grupos que lêem, escrevem 
e repetem todos a mesma coisa. 

E de se esperar uma crescente difus~o do modelo da educa~~º 
bilingue no Brasil, sintoma~ entre outras coisas, de uma onda 
de "moderniza~~o'' em certos setores da política indigenista 
ofici~l e na &des•o de grupos que atuam no campo da educa~~º 
para indios. Existem e continuar~o a existir várias e dife 
rentes versOes~ adapta~Oes e interpreta~Oes da educa~~º bi 
lingue. Independentemente das vantagens inerentes ao seu mé- 



todo no que diz respeito~ eficácia real da alfabetiza~~º de 
popula~~es ainda maJorit~riamenta f~lantez de línguas minori 
tárias e égrafaa~ muito pouco se tem refletido sobre as pro 
postas e práticas surgidas e realizadas no Brasil. Aqui uma 
específica história da coloniza~~º dos territórios indigenas 
e especificas conjunturas políticas n~o nos permitem um sim 
ples confronto com os programas implementados em países como 
o México e o Pera, onde a educa~~º bilingue tem já uma verda 
deira tradi~~o, inclusive incorporada pelo próprio Estado. 

Definitivamente, cada vers~o refletirá o conjunto de agentes, 
interesses e o Jogo de for~as de cada situa~~º especifica; 
cada versao é $OCi~l e política. Assim, temos a educa~~º bi 
linoue dos setores progres~iat~s do miu9ion~rismo cat6líco (é 
o caso dos Tapir~p•>~ temos a persisténcia dos evangélicos do 
SIL em querer multiplicar as experiências Karajá e Kaingáng; 
temos os fermen·tos d@s propostas 11al ternat ivas" 1 ani;:adas en 
tre os Tikuna, os Kaxinawá, entre outros. Temos, tambám, e 
sobre isso queremos chamar a aten~~o, os programas idealiza 
dos e controlados por institui~~es estatais, muitas vezes na 
dependência dos recursos provenientes de Bancos Mundiais em 
áreas dos Qrandes projetos amazônicos. Lembramos as gestOe& 
conjuntas da FUNAI, Secretarias estaduais, Vale do Rio Doce, 
Eletronorte~ etc. Ser~o estes proQram~s a constituirem a re 
fQrência para eventuais investimentos educacionais do Projeto 
Calha Norte. Os crônicos problemas da política indi9enista 
dessas gest~es conjuntas ou as desastrosas notícias que che 
gam, apesar da censura das informa~~es, da área Waímiri-A 
troari nos deixam pelo menos algumas pistas preocupantes. 


