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Educa9ao 

A problemática do dito "embasamento lingüístico" no esta
belecimento de urna ortografia: exemplifica~ao Wari' 

Catherine Bárbara Kempf (UNIR - Cepla - UFRO) 
Selmo Azevedo ,Apf ntes (UNIR - ~epla - UFRO) 

Os textos oficiais 1 referentes a Educa9ao Escolar Indígena rezam a 
i1nplanta9ao de u1na educa9ao "específica e diferenciada, intercultural e 
bilingüe" (p.12 das "Diretrizes ... " (1993), cf. nota l.). Os demais textos 
falam ora em "educa9ao diferenciada", ora em "educa9ao indígena", ou 
entao em "educa9ao bilingüe" - e ~ssa flutua9ao das denomina96es oficiais 
já é, em si, sinal de problemas nao resolvidos no nível de contato das cultu
ras e de interferencias da cultura dominante nas culturas a ser "resgatadas", 
culturas essas das popula96es a ser "alfabetizadas". Os 1nesmos textos pre
vee1n a colabora9ao entre pesquisadores universitários e órgaos do MEC 
encarregados de organizar e fiscalizar as ditas "educa96es". Em se tratando 
da elabora9ao de material pedagógico, surge, entao, a problemática do 
"embasamento lingüístico" desse processo. 

No que diz respeito as línguas do grupo wari' (família chapakura), 
com as quais trabalha principalmente a nossa equipe (CEPLA/UNIR), en
contra1nos, e1n rea9ao as propostas de "reformas" de urna ortografia já exis
tente2, com o intento de si1nplificá-la, tornando-a ao 1nes1no tempo mais 
"fonológica", u1na res istencia significativa por parte dos professores indí
genas i1nplicados no processo. 

Repensando a história da escrita e das suas "fun96es", tanto ideais 
quanto reais, e procurando ser fiéis aos princípios que norteiam o trabalho 
da nossa equipe - basica1nente, de ser eventuais "assessores" e nao "auto
res" de um processo que só pode ser fruto dos anseios da própria comuni
dade -, achamos necessário analisar esse "apego" dos já alfabetizados a 
essa ortografía. 

Essa análise 1nostrou que a representa9ao das 'palavras' e dos enun
ciados pela escrita já modificou a percep9ao (" linguistic awareness") que os 

1 por exemplo : Diretrizes para a Política Nacional de Educa9ao Escolar Indígena, 
MEC, 1993, ou ainda Resolu9ao da Camara de Educa9ao Básica do Conselho Na
cional de Educa9ao, MEC, 1999. 
2 estabelecida há uns 40 anos atrás pela Missao Novas Tribos e usada por todas as 
instancias lidando atualrnente cqm alfabetizayao nessas línguas . 
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alfabetizados te1n da própria língua; da 1nes1na foqna, as representas:oes 
ligadas as fun96es da escrita re-modelaram e re-estruturaram a consciencia 
lingüística destes 1nesmos alfabetizadbs: a passagem da oralitura3 a escritu
ra alfabética é um processo que afeta a totalidade da cultura concernida. 

As duas no96es que acabamos de usar - e que usaremos doravante 
- talvez nao sejam familiares a todos; por isso vamos apresentá-las rapi
damente. 

"Oralitura" é u1n tenno que encontramos em Leda Maria Martins 
(o.e.); trata-se para ela de descrever as in nemotécnicas usadas nas culturas 
de tradi9ao puramente oral; no caso, as congadas e de1nais "folguedos" de 
origem manifestamente africana. De fato, se a escritura pode ser vista antes 
de 1nais nada co1no urna técnica de 1ne1noriza9ao e atualiza9ao/ contextua
liza9ao da 1ne1nória, coletiva ou individual, entao existe, em todas as cultu-, 
ras, aquilo que o arqueólogo Leroi-Gourhan ·cha1na de "precursores da es-
crita"4; dentro .desses precursores, Leda Maria Martins cha1na de oralitura a 
"grafía do corpo", i.e. todas as ritualiza96es que te1n o corpo como suporte 
( dan9a, pinturas corporais, etc ... )5. 

Resolvemos ampliar a abrangencia do termo chamando assim todos 
os signos que, dentro da tradi9ao oral, apoiam a memoriza9ao e permitem a 
atualiza9ao da memória, incluindo assim a dan9a, a música, as recitas:oes 
ritualizadas e as técnicas usadas par ·memorizar contos e mitos6

, as inscri-
95es corporais (pinturas, tatuagens), os signos materiai s, artefatos, objetos 
rituais, as gesticula95es ritual izadas, etc ... : em suma, toda ritualiza9ao é 
oralitura porque é técnica de memorizas:ao; daí a novidade nao ser a escri
tura - que já existe através da oralitura -, a novidade é o fato de ela ser 
'tuna escrita alfabética (e daí analítico-fonemica: o sintag1na grafe1nico alfa
bético é significante de significante; ele nao é signo)7

• 

O tenno "consciencia lingüística" te1n a sua orige1n nos estudos de 
sociolingüística especifica1nente voltados para as situa95es de contato de 

3 
cf. a defini9ao desta no9ao, e a sua abrangencia na descri9ao das mnemotécnicas das 

culturas de tradi9ao oral in MARTINS, Leda Maria, "A oralitura da memória" em 
FONSECA, o.e. pp. 63-86 
4 ou "mitogramas" . 
5 o corpo "escreve", "grafa", na dan9a, na gesticula9ao e na voz; "escreve-se" nele 
pelas pinturas corporais, pelos adornos, etc ... 

repeti9ao, alitera9ao, ritmo, rima, etc ... 
7 o signo, seja ele material, fónico ou gestual, permite urna "leitura" di reta (ele é "reco
nhecido" sem media9ao outra que cultural); o sintagma grafemico da escrita alfabética 
só permite uma leitura mediada pela rela9ao arbitrária de significante para significante, 
e a problemática toda está nesta mediac;ao: o mínimo que se possa pediré que ela seja a 
mais descomplicada possível, em todos os seus aspectos. 
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línguas, contatos que via de regra ocorre1n entre Hnguas do1ninantés e lín
guas do1ninadas. A consciencia lingüística tem duas vertentes: 

- a pri1neira diz respeito a percep<;ao e possível verbaliza<;ao pelo fa
lante de características lingüísticas (eventuahnente contrastivas) da(s) Hn
gua(s) por ele falada(s) (discurso epilingüístico, "awareness" da fonología, 
das sílabas, das estruturas gra1naticais ), 

- a segunda vertente diz 1nais especifica1nente respeito as representa
<;5es, atitudes e práticas do falante na gestao do seu capital lingüístico: sao 
focalizadas as representa<;oes que o falante te1n das diversas fun96es sociais 
das diversas línguas ou variedades faladas dentro do seu ecossiste111a lin
güístico, os estereótipos, preconceitos e os próprios comporta1nentos lin
güísticos do falante, co1n as eventuais contradi95es entre ·o discurso epilin-, 
güístico e as práticas efetiva1nente constatáveis. 

A te1nática dessa ·pesquisa sobre a passage111 para a escrita alfabética 
("o que se perde co1n a escrita é o carpo") caberia tanto e1n "línguas a1nea-
9adas", quanto em "aspectos éticos", como també1n e1n "lingüística e edu
ca9ao", porque te1n a ver co1n estes tres aspectos: 

1. as línguas a1neríndias estao a1nea9adas, nao só pelo nú1nero redu
zido de falantes8

, pelas press5es do ecossiste1na tanto lingüístico, · co1no 
economico e ideológico - entre outras _coisas pelas investidas 1nissionárias 
- 1nas ta1nbé1n pela introdu9ao da própria escala, ainda que "bilingüe" ( ou 
justamente porque é bilingüe?); · 

2. a i1nplanta9ao da escola formal e a colabora9ao co1n a SEDUC 
implica em aspectos éticos: o "respeito ao outro" (aqui ta1nbé1n a culturas 
diferentes) significa, entre outras coisas, que é indispensável que haja "tro- · 
ca" de infonna95es entre o lingüista e os infonnantes, ainda 1nais e1n se 
tratando de professores; 

3. enfim, a própria temática é educacional: o proble1na do e1nbasa-
1nento lingüístico surge diante da 'necessidade'9 da educa9ao fonnal; ensi
nar a língua, ensinar na língua, colaborar a elabora9ao de 1naterial pedagó
gico10 requer pelo 1nenos algu1nas bases lingüísticas: u1na ortografía - n1as 

8 existem proje<;oes que predizem a extin<;ao, e1n nível mundial, durante os próximos 
cem anos, de todas as línguas que nao tiverem pelo menos (h)um milhao de falantes, e 
de todas aquelas que nao tiverem nenhuma escrita; se for este o caso, todas as línguas 
ameríndias do Brasil estao fadadas a desaparecer ... 
~ vale lembrar que esta 'necessidade' é imposta de fora pela sociedade envolvente. 
0 sao os próprios professores wari', assessorados pela nossa equipe, que estao se em
Jenhando em elaborar este material. 
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porque "orto" ? nao bastaría "grafia" ? e porque necessariamente alfabética 
? - e Luna morfossintaxe (urna descri9ao sumária da língua: categorías, 
fun96es, TMA 11

, ni arcad ores e aspectos prag1náticos, etc ... ) que sirvani aos 
professores 12 

... E que sirva1n e1n particular a u1n ensino contrastivo da gra
mática do portugues: os estragos causados pela falta de fonna9ao lingü.ísti
ca dos professores primários e secundários das escotas do siste1na educa
cional geral sao óbvios e bem conhecidos. Nao só convém tentar evitar isto 
na forma9ao dos professores índios, necessariamente bilíngües, como tam
bétn é evidente que eles precisa1n de urna gratnática contrastiva para que a 
gramática do portugues nao passe a servir de "modelo" ou ainda de Gratná-
tica Universal... · 

A suposta inocuidade da introdu9ao da escrita via "sistema escolar 
fonnal", ainda que seja cha1nado de "educa9ao, diferenciada" - ou ao con
trário, a perversidade do processo, levando a 'extinryao das línguas que se 
pretende resgatar -já te1n sido a1nplamente discutida. 13 Gestaríamos aqui 
de ressaltar que nao conseguirnos co1npartilhar u1n certo irenis1no otimista 
que, as vezes, se manifesta quando se trata de educa9ao indígena; talvez por 
ter tuna experiencia pessoal - e relativamente longa - do assunto, tanto 
ná África quanto na Europa. Assi1n, por exemplo, gra9as a escola pública e 
ao empenho dos mestres desta, a Fran9a conseguiu erradicar e1n urna gera-
9ao o "alsaciano", falado por 90% da popula9ao da Alsácia em 1945, va
lendo-se, é claro, de u1na prá'tica secular de elimina9ao da varia9ao regional 
refor9ada pela generaliza9ao (chamada de "democratiza9ao") da escota 
pública, gratuita e obrigatória: agora que os patroes estava1n precisando de 
trabalhadores alfabetizados, todo inundo tinha que aprender a ler e escre
ver14 ... E no início·dos anos 80, quandojá nao havia (quase) 1nais falantes, 
tentou-se "resgatar" a língua, já que o discurso político agora era outro (até 
na Guiana Francesa, pelo que sabe1nos, as coisas 1nudaram em rela9ao ao 
tratamento dispensado as línguas ameríndias). Só que já era tarde: as pres
soes do ecossiste1na lingüístico, associadas as pressoes do siste1na econo
n1ico vigente, nao pennitira1n 1nais reverter o quadro, e o que se ensina nas 
escotas ditas bilingües da Alsácia é o Ale1nao padrao ... 15 

Da nies1na fonna, as realidades que se escondem atrás dos discursos 
que dize1n respeito a educa9ao indígena, e1n particular etn Rondonia, sao 
be1n conhecidas: as investidas sobre as ditas "terras indígenas" e sobre as 

11 tempo - modo - aspecto 
12 o que nao é o caso da gramática de EVERETT e KERN, o.e. 
13 ' remetemos a MELIA, o.e., e CAPACLA, o.e. , 
14 e a.fa/ar o "fran9ais standard", equivalente ideológico do "portugues padrao'; 
15 

cf.KEMPF, BARBERY, 2001,o.'c.,para urna apresenta9ao mais detalhada da questao 
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próprias comunidades indígenas sao tao radicalmente violentas que · os es
for9os em dire9ao a u111 " resgate" 16 das culturas e das línguas 111ais parece1n 
um brinquedo para as crian9as nao veren1 o lobo passeando na floresta ... A 
presen9a de enonnes riquezas no subsolo das terras ditas "indígenas" de 
Rondonia representa t1111a a111ea9a 111uito 1nais concreta do que o contato de 
culturas através da introdu9ao da escota no espa90 físico da aldeia; ao con
trário, poderia- se pensar que o acesso a urna educa9ao que forneceria o 
acesso as armas culturais da sociedade envolvente - e a escrita é urna des
sas armas, já que é condi9ao do acesso aos instrumentos do poder, como 
be1n foi 111ostrado por Levy-Strauss - daria a essas comunidades urna chan
ce de resistir · co111 mais eficiencia a essas investidas dos gari1npeiros, ma
deireiros e grileiros; se1n esquecer as investidas dos ladroes de ah11a que 
sao os rn 1ss1onários. I 

Os Wari ' (freqüenternente cha1nados de ' Pacaas Novos' , apela9ao 
que eles recusam, apesar da insistencia da FUNAf em chamá-los assim), 
foram contatados urn a primeira vez e1n 1956 pelas Missoes Novas Tribos 
( doravante MNT), e, ern seguida, en1 1961 , pela prelazia de Guajará-Mirin1 
que teve que substituir a FUNAI (entao SPI), a qual, rnais u1na vez, tinha se 
111ostrado altarnente ineficiente, e talvez conivente, e1n se tratando de in1pe
dir o exten11ínio definitivo do grupo. l sso depois de décadas de confronto 
rnortífero co1n os seringalistas, durante as quais os Wari ' vivera1n acossa
dos, ca9ados feito bichos pelos jagun9os: as estimativas - pouco fiáveis -
indicam que eles erarn 1nais de 6000 as vésperas da Segunda Guerra, uns 
2000 talvez na época da " pacifica9ao" ( 1961 ), e menos de 500 depois das 
prin1eiras epidemias. Eles sao hoje uns 2800, dos quais pelo menos 60% em 
idade escolar. Convén1 ta111bé1n ressaltar a grande vitalidade lingüística 
desse povo: antes de ingressar a escala, as crian9as nos Pls só falan1 (tunas 
das forrnas do) wari '. 

Sao conhecidas as táticas e os objetivos das MNT: aprender a 1 íngua, 
estabelecer u111a ortografia e traduzir a Bíbl ia para poder "salvar as alrnas" . 
A ortografia, co1110 é de praxe ta1nbém, é a 111ais próxi111a possível da orto
grafia do portugués, j á que se quer facilitar a aprendizagen1 ulterior dessa 
1 íngua. Con10 as MNT iniciaram logo a alfabetiza9ao na língua wari ' (as 
primeiras carti lhas sao datadas do fi111 dos anos 60, e as pri1neiras tradu96es 
de trechos da Bíblia ta1nbé1n), as outras institui96es lidando co1n educa9ao 
adotararn esta ortografia, por razoes diversas; isso significa que já existe 
u1na "tradi9ao" ortográfi ca, e adultos e jovens adultos já alfabetizados -

16 sem falar do fato de que a própria palavra "resgate" serviu durante o período colonial 
todo e até ben1 pouco tempo (as famosas "tropas de resgate") para as expedi95es de 
escrav'iza9ao dos povos indígenas ... 
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neste sentido os Wari ' sao "a-típicos" dentro do conjunto dos povos indí
genas de Rondónia, na rnaioria dos quais esse processo está principiando. 

Na ocasiao do nosso prirneiro contato com os professores wari ', en
quanto formadores durante os períodos ditos "presenciais" do projeto A-
9aí17, propusemos algun1as modifica95es dessa ortografía, no intuito de 
torná-la mais s imples, mais próxima das ortografias de outras línguas ame
ríndias e mai s condizente com a fonologia 18 da língua, sem desrespeitar as 
varia95es inter-grupais19. Fora1n vários dias de argumenta9ao, as 1nesmas 
perguntas sempre reaparecendo. Aparenternente, conseguimos convence
los de que era, por exernplo, n1elhor· usar o grafema " k" para transcrever a 
oclusiva velar surda, do que o '"e" e o "qu" ern distribui9ao cornplementar 
da grafia do portugues, ainda 1nais que este "k", as vezes tetn contorno 
labiovelar (/kw/)20

. Só que a 1naioria deles c9ntinua escrevendo o 'e' e o 
'qo' , que aliás consta1n nas cartilhas usadas, ·e aqueles que estao tentando 
1nudar, de fato mistura1n alegretnente as grafias: a percep9ao da "coisa 
escri.ta" - a i1nage1n gráfica da palavra - se achava perturbada quando ela 
nao batia co1n a representa9ao construída durante a a lfabetiza9ao. 

Esse problerna 1nanifesta-se também quando se trata de ler textos re
digidos e transcritos por outros: o reconhecimento, nao só da própria pala
vra co1no també1n da estrutura do enunciado, é dificultado quando a orto
grafía é 'estranhada' . Ora, em grego, ler se dizia 'anagignoskein ', o que 
significa ' reconhecer '. E os wari' estao usando o verbo-nominal 'nro' (ou 

1? projeto da SEDUC/RO, visando a formar os professores indígenas de Rondónia. 
18 

seguindo os princ'ípios "psico-fonemicos" expressados pela consciencia lingüística 
enquanto "awareness": partindo da consciencia lingüística (linguistic awareness) do 
falante, ir do mais simples (o mais conhecido e mais freqüente) ao· mais complexo, 
tanto ao nível dos fones e da representa9ao gráfica <lestes, quanto ao nível das estrutu
ras. 
19 

o conjunto wari' está formado de sub-conjuntos ou grupos cuja identidade, entre 
outros fatores, está determinada por varia9oes dialetais. Lingüisticamente, distingue-se 
o grupo dialetal norte - hoje numericamente dominado pelos oro waram e incluindo 
os oro waram xijein e os oro mon - , e o grupo dialetal sul, hoje numericamente domi
nado pelos oro nao ' e incluindo os (poucos) falantes do oro eo e do oro at (oro jowin e 
oro kao oro aje ainda aparecem como sobrenomes, mas nao formam mais grupos, tendo 
sido exterminados durante o período pré-contato ). A intercompreensao dentre do con
junto wari ' nunca é negada; ela é, bem pelo contrário, afirmada. Mas a peti9ao de inclu
sao dentro de um dos sub-suh-grupos tem fortes conota9oes identitárias - cf. a análise 
proposta por Aparecida Vila9a no s,ite do Instituto Socioambiental: 
( www.socioambiental.org). 
20 

e na cartilha vai entao constar de utn lado "cw'', labializado, e do outro "qui",' as 
vezes labializado (/kwi/) e outras nao (/ki/), conforme a variante grupal. 
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' noro' conforme as grafias)21 cujo significado de base é 'olhar de perto, 
escolher' para " ler" : Jsso nos remete á fun9ao primordial e básica da escri
ta, que é de dar apoio a n1e1nória, tnas indica ta1nbé1n a rela9ao estreita que 
parece haver entre a estrutura9ao do cérebro, principalmente durante os 
primeiros anos da vida22

, e a aquis i9ao da linguagem23
. Pelo que sabemos, 

etn particular através dos trabalhos sobre a neurobiologia do cérebro, esta 
estrutura9ao difere confonne a pessoa domina ou nao a escrita, e difere 
ta1nbém confonne o tipo de escrita (alfabética ou ideográfica) que está sen
do usado24

. Isso significa que tanto a gratnática da percep9ao quanto a gra
mática da produ9ao sao modificadas quando se ' instala' um filtro suple
mentar a través da representa9ao da fala pela · escrita: o tipo de afasias cor
respondente a lesoes específicas do cérebro difere confonne a pessoa sabe 
ler e escrever ou nao, e difere também conforme o tip'o de escrita usado, o 

' que significa que o reconhecitnento da fala (gra1nática da percepc;ao) é afe-
tado pela escrita; cotno tambétn a enunciac;ao (gra1nática da produc;ao) pas
sa pelo "adaptador" da escrita alfabética: a general iza9ao da alfabetiza9ao 
levou a modificac;oes na pronúncia do frances, co1no por exemplo no caso 
das palavras 'septe1nbre' e 'sculpture', que eratn pronunciadas [sctab] e 
[skyltyr] re~pectivamente, e que tnuitos falantes hoje realizam [s0ptabr] e 
[skylptyr]; ou ainda, no ingles arnericano, o "ressurgimento" do 'r' pos
vocálico nas falas de New-York e Detroit, descrito por Labov e a sua equi
pe, que dificilmente teria ocorrido dessa. forma se a escrita nao tivesse am
parado o processo. Quanto aos wari ' , a oclusiva alveolar com mestástase 
vibrante bilabial izada (/t8/)25 transcrita por "b" -já que nao tem oclusivas 
orais sonoras nessa língua - passa a ser pronunciada ' b' mesmo, princi
palmente pelos falantes alfabetizados tnais jovens, que consideram que a 
pronúncia dos mais velhos "é feia" . 

Sem querer equiparar as noc;oes de ' linguistic awareness ' 26 e ' gramá
tica da percep9ao', já que estas noc;oes sao usadas e1n contextos diferentes, 

21 
cf. a comunica9ao de ANGENOT-DE LIMA, G. , et al., Evidéncias panchapakura da 

arquitetura do "tap" . 
22 

estrutura9ao e re-estrutura9ao que prosseguem durante a vida toda, visto o que os 
neurobiologistas chamam de ' plastie·idade cerebral ' . 
23 

· DEACON, 1997, o.e.: "language exists outside of the brain as a parasitic organism 
infectioning the brains of children". 
24 f e . CHANGEUX, o.e., e RODRIGUES, o.e. 
25 descrita por Laver como sendo "urna raridade fonética". 
26 

a consciencia lingüística no sentido de 'awareness' diz mais específicamente respeito 
a verbaliza9ao da percep9ao das estruturas fónicas e morfossintáticas que o falante tem 
da língua que ele está usando, assim como também das varia9oes e diferen9as. A cons
ciencia lingüística enquanto 'consciousness' diz respeito as representa9oes, atitudes e 
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e·Jas aqui se comportam de maneira semelhante: a percep9ao que o falante 
tem, por exemplo, das varia96es dialetais, é 1nodificada quando estas vari
antes tern representa96es gráficas27

. Da rnesma forma, a consciencia 1 in
güística ('linguistic consciousness') e a gramática da produ9ao tem em 
co1nu1n o fato de serem rnodificadas pela existencia ou nao de u1na escrita, 
e pelo uso desta: o que nao se escreve é gíria, o que se escreve <leve "nor
mar"28 a fala29. Esse tenno de "gíria", era (era?) usado pelos funcionários 
da FUNAI para apelidar as línguas a1neríndias ("pare de falar a sua gíria, 
fale portugues (?) co1no todo mundo"). Ele reaparece em trabalho recente 
de sociolingüística feito por alunas .de gradua9ao em Guajará: os próprios 
wari' fora1n gravados usando este tenno para falar da língua deles; resta 
detenninar as conota96es que o tenno tem para eles. As conota96es que ele 
tem para a maioria dos brasileiros sao conhecidas ... 

Estamos, P?r enguanto, e tarnbém, tentando avaliar as interferencias 
entre a varieda.de nao-padrao do portugues e as variantes do wari': os textos 
oficiais que dizem respeito a Educa9ao Escolar Indígena propoem como 
objetivo o dotn ínio da "variedade padrao da língua portuguesa"30

, quando 
de fato é a fa la nao-padrao que está em con tato corn o wari '. Tanto na escri
ta como na fata a influencia das estruturas fonológicas e morfossintáticas 
do wari' sobre este PNP é nítida31

• Mas será que o wari' falado e escrito 
nao vai sentir o peso da língua do1ninante, principahnente no ambito da 
escota? 

Talvez seja essa a hora de apelar para. urna colabora9ao 1nais estreita 
entre antropólogos e lingüistas, para que a oralitura, fora e dentro do ambito 
da escota, possa tornar-se um instrumento reconhecido e valorizado de 
transrnissao do saber, e daí de 1nanuten9ao das línguas. O projeto "Ensino 
de ritos e mitos" elaborado pela SEDUC de Guajará-Mirim co1n a colabo
ra9ao do CEPLA vai neste sentido. 

comportamentos (sócio-)lingüísticos do falante: "o espanhol é urna língua feia", "o 
povo fala errado", e outras mais ... É claro que "awareness" e "consciousness" sao de 
fato dois aspectos do tratamento da linguagem pelo cérebro, e é por isso que, por e
xemplo, para um falante, a diferen9a entre espanhol e portugues é mínima, enquanto 
fara o outro a intercompreensao é impossível. .. 

7 basta lembrar aqui a percep9ao que os falantes brasi leiros tem do portugues de Portu
gal. 
28 "servir de norma para" ... 
29 daí urna maioria de brasileiros estarem convencidos de que nao sabem falar portu-

fcues. 
0 q~e ninguém, na verdade, sabe exatamente o que é ... 

31 nao-percep9ao da distin9ao surda/sonora, om_issao do artigo, troca de genero dos 
substantivos, etc ... 
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De apelar tambétn para u1na reflexao sobre os "instru1nentos'~ da dita 
alfabetiza9ao; ningué1n é obrigado a aprender primeiro a dirigir utna carro-
9a antes de dirigir u1na carro: será que é indispensável a passagem pela 
escrita " manual" co1n letras de mao, cotn todas as suas variantes ? Existern 
experiencias bem suced idas de alfabetiza9ao de adultos com o uso do com
putador, rnas ternos que ressaltar que é essencial, e1n todos os casos, que a 
leitura precede a escrita. Da mesma forma, o uso do gravador e da camera 
de vídeo tal vez sejam mais úteis na transmissiio (e nao só no " resgate") da 
memória coletiva oral e das técnicas da oralitura, do que o quadro negro ou 
o papel com a can eta ... 
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