
Apresentação 
 
 Quando ouvimos ou lemos que no Brasil há 170, ou na Colômbia 70, línguas 
indígenas, o número parece exagerado. Contudo, com base em diversas fontes, pode-se 
extrapolar que, quando da chegada dos europeus ao continente, as línguas eram ainda mais 
numerosas. Só no Brasil, calcula Rodrigues, neste volume, havia 1.200.  
 As línguas dos nativos sempre representaram um problema para o europeu 
empenhado na conquista do continente americano. Na época colonial, tratava-se de um 
problema fundamentalmente religioso; recorde-se o papel do idioma na pregação e na 
confissão.  Em geral, as altas esferas dos poderes político e religioso visavam à extinção das 
línguas; os missionários de aldeia, por sua vez, almejavam a evangelização nas línguas locais. 
Na realidade, a cúpula do poder político oscila em várias ocasiões: por exemplo, Felipe II 
ordena em 1580 a criação de cátedras em línguas indígenas, no que foi imitado por Felipe III 
em 1618. Desta tensão nasceram as línguas gerais, de base indígena, cujo destino  revela o 
quão multifacetada foi, sincrônica e diacronicamente, a sociedade colonial; a este respeito, o 
nheengatu é um caso paradigmático. Assim é que o século XVIII vê uma mudança de rumo, 
na qual a evangelização, como finalidade em si, perde seu papel de protagonista, submetendo-
se à integração política e econômica. Surgem as diretivas de universalização da língua 
européia, provenientes da coroa espanhola, com a Real Cédula de 1770: 
 

Para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los 
mismos dominios, y sólo se hable el castellano.1  

 
e da coroa portuguesa, com a carta do rei ao governador do Estado do Maranhão e Grão-Pará, 
de 12 de setembro de 1727, proibindo o uso da língua geral: 
 

Os índios [...] sejam bem instruidos na língua portuguesa [...] e da mesma maneira os inclinem e reduzam 
a trabalharem nos ofícios mecânicos.2 

 
Esta política, com fraseologias diversas, não mudará até bem depois de começada a segunda 
metade do século XX, recebendo um tardio e inesperado apoio do fundamentalismo cristão 
norte-americano (recomendamos ver-se em Trapnell, neste volume, uma eloqüente citação de 
W. C. Townsend, fundador do Summer Institute of Linguistics). 
  Se existem hoje Constituições que rezam: 
 

Son idiomas oficiales el castellano, y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el 
aimara y las demás lenguas aborígenes, según ley. 

 
como a peruana de 1993 (artigo 48 do Capítulo I do Título do Estado e da Nação)3, ou: 
 

El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también 
oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe. 

 

                                                 
1 Triana & Antorveza Las lenguas indígenas en el ocaso del imperio español, Bogotá, Colcultura, 1993. 
2 Bessa Freire "Da 'fala boa' ao português na Amazônia brasileira" Amerindia 8, 1983. 
3 Agradecemos a Fernando García e a Gustavo Solís informações valiosas sobre a legislação peruana. 



como a colombiana de 1991 (artigo 10), e se a equatoriana, revisada em 1993, declara ser o 
país multiétnico e pluricultural (artigo 1)4, assim como a boliviana, revisada en 1994, (artígo 
1)5, a razão é que a década de 80, além de testemunhar a extinção de vários regimes 
ditatoriais, representou uma virada no papel que os nativos do continente pretendiam 
desempenhar nas sociedades herdadas da Europa. 
 Trata-se, naturalmente, da importância à que acederam naquela época as organizações 
indígenas nos países respectivos e no âmbito internacional. Para limitarmo-nos ao tema 
lingüístico, cabe ter em mente que a reivindicação da língua é uma faceta da reivindicacão da 
identidade6, a qual participa da reivindicação da vida. Motivo pelo qual se faz tão patente a 
cadeia de implicações língua-identidade-terra que aparece, de diversos modos, em todos os 
lugares.  Para este quadro, contribuem também os critérios que os governos adotam para o 
tratamento da questão fundiária. Assim, ocorrem situações, conhecidas por todos, de grupos 
autoidentificados como indígenas mas monolíngües no idioma oficial, que aspiram seja a 
recuperar uma língua extinta, seja a aprender a língua dos vizinhos. Conta Adair Palacio7: 
 

Houve um encontro no Recife, há uns quatro anos, reunindo índios do Nordeste. Um índio Kiriri sugeriu 
que alguns Fulniô passassem um tempo na aldeia deles, em Alagoas, para ensinar-lhes a língua dos Fulniô, 
o Yatê, ou que um grupo de índios Kiriri fosse passar um tempo na aldeia Fulniô com o mesmo propósito. 
Então Josefa, uma Fulniô, levantou-se e disse que eles haviam perdido suas línguas porque eram fracos e 
agora queriam aprender o Yatê para saber os segredos dos Fulniô. Esse aparte de Josefa foi muito 
aplaudido pelos Fulniô presentes. 
 

Ainda mais explícito é o caso dos Omágua, tidos por desaparecidos desde o início do século. 
Françoise Grenand realiza em 1987-88 uma pesquisa sobre o nheengatu nos arredores de Tefé, 
no Amazonas. Em uma aldeia, encontra um indivíduo que, ao proferir algumas palavras, 
afirma serem estas do idioma omágua, desconhecido de todos exceto um outro ancião. 
Durante dois anos F. Grenand reúne cerca de seiscentas palavras. Da gramática não se havia 
conservado nada. De início, F. Grenand trabalha em meio à indiferença geral. Paulatinamente 
nasce o interesse dos índios. Alguns dizem que ela ressuscitou a língua, e pedem-lhe que a 
devolva, pondo as palavras por escrito. Passa-se o tempo; finalmente, celebra-se a cerimônia 
de entrega dos fascículos que contêm o vocabulário. Os líderes repartem-nos entre seus 
familiares e entre os professores, explicando que, graças a esse tesouro recuperado, as 
comunidades vão recuperar suas terras8. A vinculação da língua à terra não poderia ser mais 
clara; nessa época, como explica F. Grenand, o governo do Brasil tentava estabelecer uma 
classificação das populações indígenas segundo a qual aquelas que não falassem uma língua 
indígena se viam excluídas do direito à terra coletiva. Note-se que a história não termina aqui: 
a nova Constituição, promulgada no fim de 88, elimina esta discriminação9; contudo, dois 

anos mais tarde, Pierre Grenand10 volta ao mesmo lugar e vê uma professora fazendo seus 

                                                 
4 Agradecemos a José Juncosa informações valiosas sobre a legislação equatoriana. 
5 López, neste volume. 
6 Veja-se Green Stocel Manipiniktikinya & Houghton, neste volume. 
7 Comunicação pessoal. 
8 "Langue évanouie et quête identitaire. L'omawa dans la région de Tefé (Amazonas, Brésil)" Transitions plurielles. 

Exemples dans quelques sociétés des Amériques, Grenand, F. & Randa, V. (eds.) Paris, Peeters 1995. 
9 Carneiro da Cunha, M. "L'Etat, les Indiens et la nouvelle Constitution", Brésil : Indiens et Développement en 

Amazonie; Ethnies, droits de l'homme et peuples autochtones, Survival International (France), 1990. 
10 Comunicação pessoal. 



alunos repetirem listas de palavras. Ter-se-ia libertado o interesse pela língua do interesse pela 
terra? 

Nesse cenário, os indígenas americanos não são os únicos, nem tampouco estão sós. O 
fenômeno é planetário, como mostram publicações recentes que prevêem para o próximo 
século o desaparecimento de nove décimos das línguas existentes no mundo. O cálculo é 
simples: se retirarmos, de un total aproximado de 6.000 línguas, as que estão moribundas (isto 
é, que não são mais aprendidas pelas crianças), e as que se acham em perigo, por serem 
demograficamente fracas (menos de cem mil falantes) e, ao mesmo tempo, não oficiais (ou 
seja, não protegidas autoritariamente), sobram cerca de 60011.  

Por isso, está surgindo todo um movimento que, a partir das margens externas dos 
poderes político e econômico, alerta e faz pressão em defesa da diversidade. Setores da 
comunidade acadêmica e da chamada sociedade civil se comprometem, bem como também 
algumas frações da igreja católica. Exemplos da primeira categoria são a Universidade 
Politécnica de Hong Kong, a Fundação para as Línguas em Perigo da Universidade de York 
(Inglaterra)12 e, mais perto de nós, o Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes 
(CCELA); um exemplo da segunda categoria é o Instituto Socioambiental (Brasil)13. Um 
exemplo do terceiro tipo e o Conselho Indigenista Missionário do Brasil14.  

A força das organizações não-governamentais reside em sua capacidade de apropiar-se 
dos diferentes instrumentos e canais de comunicação. Terralingua é um grupo dedicado à 
defesa da diversidade lingüística e biológica, que está tecendo uma rede em nível mundial e 
publica um boletim eletrônico. Em setembro de 1997, teve lugar em Brasília a I Conferência 

Internacional dos Direitos Humanos, organizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e pela Comissão Nacional de Direitos Humanos.  A natureza multilíngüe 
da sociedade brasileira foi um dos temas abordados.  Ou seja, os direitos lingüísticos são 

parte dos direitos humanos. Nesta mesma linha, o CIEMEN está promovendo uma 
Declaração universal dos direitos lingüísticos, que deve acabar figurando na pauta da ONU15, 
e ofereceu em outubro de 1997 um ciclo de conferências sobre os direitos lingüísticos no 
mundo, continente por continente.  

Os foros internacionais oficiais levam às vezes os governos a endossarem posições um 
tanto mais avançadas do que as que espontaneamente tomariam dentro de seus respectivos 
países. Em 1989, a Organização Internacional do Trabalho adota o Convênio 169 sobre Povos 

Indígenas e Tribais em Países Independentes, no qual o direito ao idioma próprio se faz 
explícito16. O convênio foi ratificado pela Bolívia e pela Colômbia em 1991, e pelo Peru em 
1993. O Brasil, que se absteve de votá-lo em sua hora, está ainda no processo de ratificação. A 
UNESCO posiciona-se na questão através do projeto The Red Book of Languages in Danger 

of Desapearing
17 e publicou em 1996 o Atlas des langues en péril dans le monde

18
.  

                                                 
11 Krauss, M. "The world's languages in crisis" Language, 68.1, 1992. 
12 Vejam-se, respectivamente, os boletins LINDA 1 y 6. 
13 Veja-se a série Povos indígenas no Brasil, CEDI (que se tornou ISA), São Paulo. 
14 Veja-se o periódico mensal Porantim. 
15 Mercator, 23-24-25, 1996. 
16 Vejam-se López, e Trapnell, neste volume. 
17 Wurm, S., UNESCO Headquarters 1993. 
18 Wurm, S. (directeur de la publication), Editions UNESCO/Pacific Linguistics, Paris/Canberra. 



 Geografia e história se conjugaram para criar no continente sul-americano um 
mosaico de situações lingüísticas variadas. E a das línguas amazônicas19, numerosas,  
díspares, minoritárias, contrasta hoje com a das línguas andinas, faladas por populações 
majoritárias ou quantitativamente fortes. Nesta mudança de milênio, vive-se um momento em 
que ainda perdura uma grande diversidade, enquanto que já desponta uma grande ameaça. 
Várias centenas de línguas não-européias são utilizadas como primeiro instrumento de 
comunicação verbal por várias centenas de milhares de ameríndios amazônicos20. 
Globalmente, as comunidades lingüísticas assim formadas são demograficamente fracas21. Em 
muitos casos, e apesar das pressões externas a que são submetidas, essas comunidades 
apresentam um nível de dinamismo lingüístico elevado, revelador da importância que a língua 
mantém na definição dada por uma sociedade para a sua própria identidade, quer seja na 
interação quotidiana dos seus membros, quer seja nas relações com o mundo exterior. Pode-se 
tomar como exemplo o complexo lingüístico-cultural da área tukano no noroeste amazônico, 
onde as relações sociais entre grupos se determinam com base na língua22. A constatação 
desse dinamismo (o qual, é bem verdade, está longe de caracterizar todos os grupos) não deve 
nos induzir a pensar que as línguas, mesmo quando bem conservadas hoje em dia, estejam a 
salvo do perigo de extinção23. É exatamente o contrário que se vê na situação atual. Estamos 
vivendo o que pode ser o último ato do processo de uniformização e de nivelamento cultural 
cuja incepção data da chegada dos Europeus ao continente. 
 Vimos que, longe de considerar esse quadro uma fatalidade, vários grupos se 
mobilizam para alterar o curso dos acontecimentos. Onde se faz mais patente essa vontade de 
resistência é na educação. Podemos distinguir, se consentirmos em eliminar muitos detalhes e 
matizes, três épocas no enfoque dado à educação exógena em áreas indígenas. Chamemos a 
primeira de escola do monolingüismo civilizador

24. Foi a que durou mais, pois cobre todo o 
período colonial e a maior parte da independência, até cerca da metade deste século. Sua 
finalidade era inculcar no índio os valores da sociedade herdada da Europa, por meio de uma 
assimilação lingüística coercitiva, mediante o uso da língua européia ou, em certos casos de 
predomínio missionário, de uma língua geral. Um exemplo colonial, o das missões jesuíticas 
no Amazonas: 
 

Os missionários eram senhores da escola, do púlpito et do confessionário; dominavam a razão e a 
consciência dos índios pelo ensino e pelas prédicas.25 

 

                                                 
19 Para a discussão desta expressão, veja-se Rodrigues, neste volume. 
20 Vejam-se, para algumas cifras, Rodrigues, neste volume, e Grenand, P. & Grenand, F. "Amérique équatoriale" 
Bahuchet S. (coord.) Situation des populations indigènes des forêts denses et humides, Office des publications 
officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1994. 
21 Sobre a relação entre a vulnerabilidade lingüística e a variável demográfica, veja-se Rodríguez Bazán, neste 
volume. 
22 Gomez-Imbert, E.  "Force des langues vernaculaires en situation d'exogamie linguistique : le cas du Vaupès 
colombien, Nord-Ouest amazonien", Plurilinguisme et Développement, Cahiers des Sciences Humaines,  27 (3-4) 
1991. 
23 Renault-Lescure, O. "La tentation monolingue, Exemple d'acculturation linguistique chez des Indiens multilingues 
d'Amazonie brésilienne", Plurilinguisme et Développement, Cahiers des Sciences Humaines,  27 (3-4) 1991. 
24 Fica ao gosto do leitor o número adequado de aspas para este último termo. 
25 Raiol 1900, citado por Bessa Freire, ib. p. 55 



e um exemplo da independência: depois de esmagada a revolução da Cabanagem na 
Amazônia brasileira, Baena propõe ao Conselho Geral da Província do Pará um "novo 
Regulamento promotor da civilização dos Indios"; dá-se educação às crianças em troca do 
trabalho dos pais, com licença para exercer-se o seqüestro, com o fim de "promover a 
instrução na religião e moral".  
 

Os índios meninos serão doutrinados gratuitamente na escrita e na prática das quatro operações 
fundamentais da Aritmética, nos princípios sentimentais [sic, Q. & R.-L.]  da moral e das máximas 
relativas à obediência devida às Leis, e ao respeito devido ao Monarca e à todas as Autoridades 
Públicas.26 
 

Em versão republicana, Bolívar prescreve exatamento o mesmo em seu decreto de 1820. 
 Vem depois, a partir de meados do século XX, a escola do bilingüismo civilizador. 
Os idiomas nativos se convertem em instrumentos de sua própria extinção, como tão 
luminosamente salienta o evangélico Townsend na citação anteriormente mencionada. O 
procedimento consiste simplesmente na introdução, através da língua própria, de conteúdos 
alheios, e na utilização desta para facilitar a aprendizagem da língua oficial. Esta acaba 
substituindo aquela, desembocando-se, assim, no monolingüismo27.  
 Hoje, o que teríamos ("teríamos", pois na realidade as três fases coabitam, ou falta a 
última, ou faltam as duas últimas) é a escola do bilingüismo identitário. Algumas 
organizações indígenas vêm desempenhando um papel pioneiro neste contexto. Uma delas é o 
Conselho Regional Indígena do Cauca (CRIC), surgido na Cordilheira, no sul da Colômbia, 
que impregnou todo o movimento indígena do país: a meados da década de oitenta, o CRIC 
divulga um documento sobre a política lingüística da Organização, onde as palavras chaves 
são: educação, formação, pesquisa, produção. Nas experiências educativas que reivindicam 
esta linha de pensamento, a língua própria é uma finalidade em si, razão pela qual o caráter 
bilíngüe do ensino tende a reforçar-se no decurso da escolarização. A mesma dualidade, 
desejada e assumida28, se dá no plano dos conteúdos, donde a noção de interculturalidade. A 
maioria dos países dispõem de textos oficiais neste sentido, em vários casos de teor mais 
avançado do que a própria legislação geral, como é o caso do Brasil com suas Diretrizes para 

a política nacional de educação escolar indígena de 1993, e do Equador, que, por decreto de 
1988, reforçado por uma lei de 1992, cria uma Direção nacional de educação indígena 
intercultural bilíngüe com pressupostos próprios e sob a responsabilidade direta dos indígenas. 
Indubitavelmente, está-se pondo um freio à barbárie da autodenominada civilização.  
 A celebração do encontro As línguas indígenas da Amazônia na ciência e nas 

sociedades de março de 96 em Belém é uma iniciativa que se insere nesta mobilização. 
Sabíamos que uma multiplicidade de reflexões e experiências estava em curso nos países 
amazônicos. Porém, havia também a consciência de um alto grau de ignorância recíproca, pela 
dificuldade das comunicações, pela novidade do tema, e, também, embora com exceções 
locais, por uma tradição de mútuo isolamento, apesar de muitas das línguas distribuírem-se 
por dois ou mais países. Como não divulgar que uma parte da nova Constituição colombiana 

                                                 
26 Baena 1831, citado por Bessa Freire, ib. p. 66 
27 Veja-se Forte, neste volume, para una prática generalizada na Guiana, e Trapnell, neste volumen, para textos 
oficiais explícitos do Peru. 
28 Existem exceções: na Guiana, de língua oficial inglesa, a maioria dos indígenas considera a educação bilíngüe 
como uma estratégia para excluí-los do acesso ao sistema geral de educação; veja-se Forte, neste volume.  



havia sido traduzida em sete línguas indígenas, ou que se estava montando uma rede para 
interconectar os Kali’na de nada menos que cinco países da América do Sul? O encontro de 
Belém 96 tinha como meta o início de uma tradição de intercâmbio entre países amazônicos. 
A reunião preparatória, que se realizou em Caiena em outubro de 1994 e que reuniu 
representantes de seis países, revelou que, sob a diversidade e a disparidade das situações e 
das abordagens, encontravam-se preocupações comuns ao engajamento dos diferentes 
protagonistas, e que o enriquecimento mútuo se revelaria altamente estimulante. O encontro 
reuniu, provenientes de cada país, as seguintes categorias de participantes: dirigentes de 
organizações indígenas;  professores bilíngües29; funcionários governamentais responsáveis 
das areas de educação, pesquisa ou assuntos indígenas; agentes educacionais com participação 
direta em experiências de campo; universitários e pesquisadores.  
 Os temas escolhidos foram três, que deram lugar a grupos de discussão: o estado das 
línguas, nos níveis comunitário e nacional (distribuição geográfica, base demográfica, 
vitalidade, bi- e plurilingüismo, línguas transfronteiriças, línguas gerais, imagem na sociedade 
global); o conhecimento científico das línguas (pesquisa, publicações, formação universitária); 
a situação legal das línguas (legislação e instituições) e ações concretas a favor de sua 
sobrevivência (educação e revitalização). Cada país apresentou um informe sobre cada um dos 
temas, bem como um mapa lingüístico, especialmente elaborado para o encontro, de sua 
região amazônica. Nos debates, os participantes se posicionaram sobre alguns pontos chave, 
como: 
 
 Dado que más de treinta lenguas indígenas de la Amazonia están divididas por fronteras internacionales, 
 se recomienda que los distintos Estados, a través del Tratado de Cooperación Amazónica – o de otros 
 mecanismos bilaterales – favorezcan la coordinación de la investigación de lenguas de pueblos 
 fronterizos y todo programa de apoyo al desarrollo de ellas. 
 Se recomienda que las tareas de investigación lingüística no encubran las actividades de proselitismo 
 religioso.30 
 
 (Dado que mais de trinta línguas indígenas da Amazônia estão divididas por fronteiras internacionais, 
 recomenda-se que os distintos Estados, a través do Tratado de Cooperação Amazônica, ou de outros 
 mecanismos bilaterais, favoreçam a coordenação da pesquisa de línguas de povos fronteiriços e todos os 
 programas de apoio ao seu desenvolvimento. 
 Recomenda-se que as tarefas de pesquisa lingüística não encubram as atividades de proselitismo 
 religioso.) 
 
 Para as conferências plenárias, ao lado de um dos melhores conhecedores da região, 
que esboçou um quadro geral da Amazônia lingüística (Rodrigues), contou-se com 
especialistas não diretamente vinculados à Amazônia, mas capazes de relatar situações ou 
operações dadas em condições comparáveis, seja em outras regiões do continente, seja em 
outros continentes : sobre a extinção de línguas (Adelaar), sobre o trabalho acadêmico e 
aplicado dos lingüistas (Grinevald Craig), sobre os indígenas literatos do México (Bernard), 
sobre as línguas da Espanha (Pruñonosa). Os leitores destas Atas, em certo sentido, são 
privilegiados em relação aos participantes do encontro. Dois conferencistas não puderam estar 

                                                 
29 Mais do quarto dos participantes pertenciam a essas duas primeiras categorias (oruindos das comunidades Achuar, 
Arekuna, Aymara, Chiquitano, Cuna, Guarani, Kaliña, Makuxi, Manchineri, Quichua, Shuar, Tukano, Wapishana, 
Waraw).  
30 María Emilia Montes Rodríguez, informe interno. 



presentes por falhas nas comunicações. Eles tencionavam apresentar a situação das línguas na 
Austrália (Wilkins), e a etnomatemática em Moçambique (Gerdes), e aceitaram que seus 
textos figurassem nestas Atas. Por outro lado, os leitores levam também uma certa 
desvantagem: vários participantes ainda não haviam enviado seus textos para publicação um 
ano e meio após o encontro. Com esforços de diferentes índoles, conseguimos, entretanto, 
juntar informações sobre os nove países participantes31. 
 A proposta do Encontro foi feita pela Área de lingüística do Museu Goeldi, no 
âmbito de seu programa de cooperação regido por um convênio CNPq (Brasil) - ORSTOM 
(França). O CNRS (França) dá seu apoio a esse programa. A Área de lingüística do Museu 
vem-se distinguindo, nestes últimos anos, por seu dinamismo em formar lingüistas brasileiros 
dedicados ao estudo de línguas ameríndias, e mantém excelentes relações de colaboração com 
os outros centros de pesquisa e formação do país, bem como com as instituições acadêmicas 
de prestígio, na Europa e na América do Norte, onde vários estagiários do Museu continuam 
sua formação.  
 Mas é graças aos laços existentes, alguns fortes e outros tênues, com colegas dos 
países amazônicos, que se tornou possível a realização de uma reunião desta envergadura. Em 
cada país, um coorganizador responsabilizou-se por estabelecer a lista da delegação, a 
identidade dos autores dos informes e do mapa, e de conseguir o financiamento das viagens 
até Belém. Sem o empenho dessas pessoas, não teríamos hoje este material em nossas mãos. 
Elas são:  
 
· da Bolívia, Luis Enrique López, lingüista, assessor geral da Unidad de apoyo y seguimiento   
  a la Reforma educativa, Ministerio de Educación, La Paz;  
· do Brasil, Raquel Teixeira, lingüista, professora da Universidade federal de Goiânia, Goiás;  
· da Colômbia, Jon Landaburu, lingüista, diretor do Centro colombiano de estudios de lenguas  
  aborígenes, Universidad de los Andes, Bogotá;  
· do Equador, José Juncosa, antropólogo, responsável editorial de Abya-Yala, Quito;  
· da Guiana, Janette Forte, antropóloga, coordenadora da Amerindian Research Unit,  
  University of Guyana, Georgetown;  
· da Guiana Francesa, Serge Léna, antropólogo, professor da Université Antilles-Guyane,  
  Cayenne;  
· do Peru, Lucy Trapnell, antropóloga, directora do Programa de Formación de Profesores  
  Bilingües, Instituto Pedagógico Loreto, Iquitos;  
· do Suriname, Rob Morroy, diretor do Instituut voor Taalonderzoek en Taalontwikkeling,   
  Paramaribo;  
· da Venezuela, Omar González, lingüista, diretor da División de asuntos indígenas,  
  Ministerio de Educación, Caracas. 
 

                                                 
31 Sobre este ponto agradecemos particularmente Karin Boven por ter aceito a posteriori a responsabilidade do texto 
sobre o Suriname. A versão escrita do informe sobre o estado das línguas na Guyana francesa (F. Queixalós) também 
foi elaborada após o Encontro. 



 Foram sensíveis ao interesse do encontro, e demonstraram-no com seu apoio 
financeiro ou logístico, o Estado do Pará, na pessoa de seu Secretário da ciência, tecnologia e 
meio ambiente Nilson Pinto, o CNPq, o CNRS, a UNICEF, e o Banco da Amazônia32. 

Ora, uma tal concentração de intercâmbios, complementada pelos contatos 
estabelecidos entre participantes fora das sessões oficiais do encontro, não podia deixar de 
suscitar o nascimento de elos tanto entre os representantes das diferentes especializações 
profissionais quanto entre os representantes dos diferentes países. Para não deixar murchar 
este impulso inicial, foi criada a rede panamazônica sobre as línguas aborígenes, LINDA, cujo 
primeiro objetivo é a elaboração e a difusão de um boletim de noticias e resenhas. O conteúdo 
é feito das informações procedentes dos afiliados e circulado via Internet. Na momento em 
que estas linhas estavam sendo escritas, saía do Museu Goeldi, a primeira sede por um 
período de dois anos, o Boletim número 8. 

Este é um livro plurilíngüe, com o qual, de certa forma, comemoramos o fato que, 
durante uma semana de março de 96, Belém se converteu em Babel33. Compõem-no três 
partes. A primeira traz os textos das conferências plenárias, incluindo-se os das que não 
puderam ser apresentadas. A segunda parte contém os informes dos países. No capítulo 
colombiano se encontra incluído o texto que acompanhava a demonstração do banco de dados 
lingüísticos do CCELA, que se realizou paralelamente aos grupos de discussão. Na terceira 
parte se oferecem os nove mapas lingüísticos da Amazônia, por país. 

Estamos convencidos de que a obra, pela amplitude temática e geográfica do 
testemunho que apresenta, como também pela sua atualidade, permanecerá como uma fonte 
de informação e de referência sobre a questão complexa e premente das línguas amazônicas 
no começo deste sexto século após o contato.  
 
F. Queixalós & O. Renault-Lescure 

                                                 
32 Contribuíram para o deslocamento das delegações: FIDA, FAFO, OXFAM, CONFENAIE, CONAIE, GTZ, 
Etnollano, Fundación ecológica ecuatoriana, as embaixadas da França em Brasília, Lima, Quito, e a Cooperação 
regional francesa. 
33 Ironicamente, o plurilingüismo dos debates não deixou de irritar certos participantes. 


