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INTRODUÇÃO 

Lucy Seki 

Esta publicação dá continuidade a uma série de iniciativas ligadas 
ao projeto integrado de pesquisa (CNPq) que coordenamos - ''His
tória e Conhecimento Lingüístico dos Povos Indígenas do Parque Xin
gu". O Projeto, sediado no Instituto de Estudos da Linguagem - Uni
camp, tem como objeto de estudo um grupo representativo de línguas 
indígenas brasileiras, incluindo, além de uma língua isolada (Trumai), 
representantes do tronco Tupi (Kamayurá, Aweti, Kayabi, Juruna) e 
das famílias Jê (Panará, Tapayuna, Suyá, Mentuktire), Aruak (Mehi
naku, Yawalapiti, Waurá) e Karib (Txikão), todas faladas no Parque 
Xingu. 

O desenvolvimento desse Projeto iniciou-se de fato em 1988, atra
vés de uma versão anterior denominada ''Documentação e Descrição 
das Línguas do Parque Indígena do Xingu", que já incluía os três ob
jetivos principais presentes na versão atual: desenvolver o trabalho de 
análise e descrição das línguas mencionadas acima, contribuir para a 
f armação de recursos humanos qualificados para atuar na área de Lin
güística Indígena e constituir um banco de dados relativo ao objeto 
da pesquisa. 

Em que pesem as dificuldades surgidas, o trabalho realizado nos 
dois anos subseqüentes produziu resultados significativos, entre eles a 
constituição de uma equipe de pesquisadores, o início da investigação 
de seis línguas (Yawalapiti, Mehinaku, Suyá, Panará, Tapayuna, Ju
runa), bem como o reinício, no âmbito do Projeto, do trabalho com 
as línguas Kamayurá e Trumai. Ao mesmo tempo, as atividades reali
zadas no período propiciaram uma visão mais ampla das comunidades 
do Parque e da problemática envolvida, o que levou à reestruturação 
da proposta inicial. 
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Em sua nova versão o Projeto reflete de modo mais claro o pro
pósito de conjugar os objetivos teórico-científicos da pesquisa à preo
cupação com as aplicações práticas, voltadas para os interesses das co
munidades, notadamente aqueles relacionados às necessidades educa
cionais, comunicativas e de preservação e (re)valorização cultural. 

De acordo com essa orientação, os objetivos já estabelecidos na 
primeira versão do Projeto foram mantidos, mas focalizados a partir 
de uma perspectiva mais ampla. Assim, a proposta é de proceder à in
vestigação das línguas de modo sistemático e abrangente, considerando
as em seu contexto histórico e sociocultural e não, como ocorreria em 
uma análise lingüística stricto sensu, como objetos idealizados, abs
traídos desse contexto. Para tanto, o trabalho de investigação lingüís
tica envolve necessariamente um conjunto de objetivos que contem
plam aspectos distintos, porém interligados, do complexo objeto de es
tudo em questão, objetivos estes que só podem ser atingidos através 
de um esforço multidisciplinar. 

Paralelamente às atividades de pesquisa, a coordenação do Proje
to vem desenvolvendo iniciativas tendo em vista catalizar competên
cias e vocações e favorecer uma preparação teórica mais ampla de no
vos pesquisadores em Lingüística Indígena. Neste sentido, tem se em
penhado particularmente em promover a vinda de pesquisadores visi
tantes e em organizar reuniões que propiciem o intercâmbio de conhe
cimentos e experiências entre estudiosos da área. 

Como resultado dessas iniciativas, no período de 1989 a 1992, es
tiveram no Brasil, como professores visitantes da Unicamp, o Dr. Ale
xander E. Kibrik, da Universidade de Mascou (setembro a novembro 
de 1989; auxílio Fapesp); o Prof. Héctor Mufioz, da Universidade Au
tônoma Metropolitana - Iztapalapa (março-agosto de 1991; auxílios 
Fapesp e CNPq); a Dra. Alexandra Aikhenvald, da Universidade Fe
deral de Santa Catarina (abril-junho de 1992; auxílio Faep/ Unicamp) 
e o Dr. R. M. W. Dixon, da Universidade Nacional da Austrália, que 
após rápida visita feita ao Departamento de Lingüística em março de 
1991, retornou à Unicamp em junho de 1992. 

A primeira das reuniões promovidas pelo Projeto foi o "Encon
tro de Tipologia: sistemas de marcação de caso", realizado na Uni
camp em 18 e 19 de outubro de 1989, quando da estada do Dr. A. E . 
Kibrik. Os materiais resultantes do encontro, que reuniu lingüistas da 
Unicamp e do Museu Nacional - UFRJ, foram publicados no volu
me 18 dos Cadernos de Estudos Lingüísticos, Unicamp. 

Em 21e22 de novembro de 1990, com apoio do Instituto de Estu
dos da Linguagem, realizou-se o "Encontro Multidisciplinar de Indi-
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genismo'', organizado com a colaboração de Marymarcia Guedes, e 
que incluiu na programação uma exposição de artesanato indígena e 
de fotos produzidas pelos membros da equipe que atua no desenvolvi
mento do Projeto. O encontro envolveu a participação de represen
tantes indígenas e de especialistas em Antropologia, Lingüística, His
tória e Astronomia e despertou um grande interesse na comunidade 
acadêmica e não-acadêmica. Infelizmente, devido a dificuldades várias, 
os materiais apresentados no encontro não puderam ser publicados. 

Uma terceira promoção do Projeto foi o Simpósio "Índios e não
índios: uma interação desigual no limiar do século XXI'', organizado 
com a colaboração do Prof. Mufíoz. Realizado na Unicamp, nos dias 
26-30 de agosto de 1991, o evento teve o apoio do Instituto de Estudos 
da Linguagem e do Fundo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa (Faep) 
da Universidade. 

A participação, no Simpósio, de pesquisadores e estudiosos nas 
áreas de Lingüística (diferentes especializações), Antropologia, Histó
ria, Educação, Matemática e Ecologia, provenientes de distintos pon
tos do País e do exterior, garantiu um encontro bem-sucedido e esti
mulante, propiciador de uma efetiva troca de experiências e inf arma
ções da qual todos muito se beneficiaram, sobretudo os pesquisadores 
mais iniciantes. 

Esta coletânea reúne grande parte dos trabalhos apresentados e 
debatidos no Simpósio, e reflete, em certa medida, o intenso progra
ma desenvolvido no evento, que incluiu conferências, mesa-redonda 
e comunicações. Assim, os três primeiros textos correspondem a con
ferências, os três seguintes, a uma mesa-redonda, e os demais a comu
nicações, estas organizadas por um certo critério temático. , 

E grande a nossa satisfação em ver este volume concluído pois de 
fato ele representa não apenas resultados do Simpósio, mas também 
uma parte do trabalho realizado em função do Projeto e vem marcar 
o coroamento de etapas que encaminham o Projeto para uma fase mais 
madura. Ao mesmo tempo, trazer a público este trabalho responde a 
um compromisso que os pesquisadores têm com a sociedade que sus
tenta e possibilita os empreendimentos realizados na Universidade. 

Finalizando estas notas introdutórias queremos registrar nossos 
sinceros agradecimentos aos autores que gentilmente nos autorizaram 
a incluir seus trabalhos neste volume. 
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PARTE 1 
EDUCACIÓN BILINGÜE EN PUNO-PERÚ: 

ACTIVOS Y PASIVOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
RURAL EN LOS ANDES1 

Luis Enrique López 

. . . la suerte dei Perú es inseparable de la 
dei indio: se hunde o se redime con é/, pe
ro no /e es dado abandonar/o sin 
suicidarse. 2 

Este trabajo tiene como fin presentar, de manera sucinta, los re
sultados de un proyecto educativo de carácter experimental desarrolla
do en el altiplano sur peruano, desde fines de 1977. A principios de 
1991 el proyecto concluyó su actividad como tal, en un momento en 
el cual el Estado Peruano, a través dei Ministerio de Educación y dei 
Gobierno de la Región, José Carlos Mariátegui, decidió asumir tanto 
su activo como su pasivo. En pocas líneas trataré de resumir lo hecho 
en el marco dei ahora denominado Programa de Educación Bilingüe 
de Puno (PEBP), 3 en sus trece anos de ejecución, puntualizando tam
bién los vacíos que sus nuevos gestores y actores en Puno tendrían que 
cubrir. De cara a contextualizar apropiadamente la experiencia, ofre
ceré primero alguna inf ormación general sobre el país en su conjunto 
y, en especial, sobre su devenir en materia de política lingüística y una 
suerte de panorámica de la educación bilingüe (EB) que nos permita 
ubicar adecuadamente la experiencia punefia. 

1. Perú: histórico lugar de conflictos sociales pero también sitio de so
luciones inéditas 

Desde siempre los Andes centrales y meridionales han constituído 
una vasta región con una rica pero conflictiva historia social que se 
remonta a no menos de tres mil o tres mil quinientos afios (Bonavia, 
1991).4 En lo que a la cuestión idiomática se refiere, por haber sido 
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sede de innumerables pueblos y civilizaciones que a menudo compartie
ron territorios pero que a veces se yuxtapusieron, el Perú posee también 
una no menos rica historia tanto de voluntad plurilingüística cuanto de 
experiencias de difusión de un idioma, ligadas a la hegemonía de una u 
otra organización social, sobre todo, a partir de la aparición de forma
ciones estatales como la Huari o la Inca, anteriores en varios siglos a la 
llegada de los europeos. 5 Así, el sur andino, espacio en el que se encuen
tra el altiplano punefio y zona en la cual todavía se concentra el mayor nú
mero de población quechua y aimarahablante dei país, fue en distintos 
momentos de su historia puquinahablante6, para luego ser puquina, uru, 
culli y aruhablante, posteriormente aru, puquina, uru culli y quechuaha
blante, después aru, puquina, uru, quechua y castellanohablante, hasta 
llegar a ser, como ahora, quechua, aru y castellanohablante. 

Tales situaciones fueron producto dei contacto y de la negocia
ción por compartir espacios vecinos, y resultado de la necesidad de ocu
par temporalmente diversos nichos ecológicos para sobrevivir en terri
torios a menudo agrestes, o en razón de un intercambio comercial y 
cultural intenso que caracterizó a toda la región andina; pero, con la 
creación dei Estado y con su expansión, particularmente en los siglos 
XV y XVI, durante el dominio Inca, la expansión de una lengua y los 
eventuales desplazamientos lingüísticos f ueron también aparejados con 
movimientos poblacionales intensos e inusitados que estaban destina
dos tanto a acallar reclamos de los pueblos sojuzgados como a promo
ver la difusión de las instituciones religiosas y socioculturales incaicas, 
y, entre ellas, la de la lengua oficial dei Estado: el Quechua.7 En ra
zón de ello y de la intensa práctica comercial a la que hemos aludido, 
a la llegada de los espafioles a tierras incas, los conquistadores sedie
ron con una lengua de amplia difusión y en expasión continua a la que, 
por ello, reconocieron como "lengua general". 

La difusión dei Quechua en tan vasto territorio no significó, sin 
embargo, la desaparición de las lenguas locales o regionales, sino más 
bien una situación de complementariedad lingüística, en la cual la di
versidad idiomática era tal que los conquistadores llegaron a pensar 
que en estas tierras cada valle y cada pueblo tenían su propia lengua 
(cf. Cerrón-Palomino, 1987; Mannheim, 1991). Todo el Tahuantinsu
yo, incluída el área que hoy identificamos como el sur andino, consti
tuía "un mosaico cultural en el cual hablantes de idiomas distintos, 
y a menudo no relacionados, vivían muy cerca unos de los otros, tanto 
como ahora ocurre en otras partes de Sud América, como en el Ama
zonas noroccidental"8 (Mannheim, 1991:33). No se crea sin embargo 
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que tal diversidad era únicamente característica de las provincias peri
féricas. Por el contrario, evidencias etnohistóricas dan cuenta de la exis
tencia de distintos idiomas y /o dialectos aun en lugares cercanos a la 
metrópoli incaica: el Cuzco (ibid.). 

La lengua oficial dei imperio, el Quechua, constituía el vehículo 
unificador de esta diversidad: era el idioma de la administración y a 
la vez lengua franca y de contacto de un vasto territorio que se exten
día de lo que hoy es el sur de Colombia hasta el norte de Chile. En 
este marco de complementariedad lingüística y cultural, los represen
tantes dei Inca, los encargados de otras instituciones culturales - co
mo la religión y el culto, la arquitetura etc. -, las élites y los adminis
tradores locales eran quechuahablantes fluidos, mas no necesariamen
te el pueblo que mantenía como lengua de uso predominante el habla 
de la región, fuera ésta emparentada con el Quechua o no. Vale decir, 
no era nada raro que un individuo f uera bilingüe y hablara dos o más 
lenguas, tal como todavía ocurre hoy con muchos pueblos indígenas 
dei continente. Por ello, los Andes fueron siempre multilingües, dada 
también la matriz cultural compartida por los diversos pueblos andi
nos y esa aparente voluntad incaica de aceptar e incluso promover la 
diversidad.9 Muestra de tal complementariedad fue la supervivencia, 
de un número mayor al actual, de lenguas andinas no pertenecientes 
al tronco Quechua incluso hasta fines del siglo pasado o hasta las pri
meras décadas del presente (cf. nota n~ 3). 1º 

AI resquebrajarse el orden incaico, como resultado de la invasión 
europea, las instituciones socioculturales propias, y entre ellas sus len
guas, sufrieron el embate no sólo de nuevos productos culturales sino, 
esencialmente, de un nuevo ordenamiento político, social, cultural y, 
sobre todo, religioso-ideológico que afectó de manera sensible la com
plementariedad entre lo oficial y lo local promovida por el Estado in
caico. El nuevo orden, lejos de buscar la complementariedad se tornó 
en asimétrico y en él las lenguas indígenas f ueron relegadas a segundo 
plano, si bien ai inicio también se recurrió a algunas de ellas como me
dios efectivos de catequización. Con el correr dei tiempo, diversos idio
mas indígenas se extinguieron para dar paso ai Castellano pero, en al
gunas regiones, la difusión dei Quechua continuó ai lado de la masifi
cación dei Castellano. 

Así se llega a la hora actual en la que si bien el Perú conserva su 
histórica condición de plurietnicidad, multiculturalidad y plurilingüis
mo, es el Castellano, y no una lengua indígena, el nuevo idioma de 
contacto y de relación interétnica e intercultural: la nueva lengua "gene-
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ral" dei país. Con la nueva lengua, otras instituciones socioculturales 
cobran hoy hegemonía; y, la cruz, la bandera peruana, la escuela, la 
moneda y diversas instituciones dei sistema capitalista están presentes 
hasta en los más remotos confines dei país. 

En el Perú coexisten más de sesenta diferentes grupos etnolingüís
ticos, algunos de los cuales, como el Quechua y el Aimara, compren
den varios millones de hablantes, y otros, como los de la Amazonía, 
cuyos miembros oscilan entre escasas decenas y no más de varias cen
tenas.11 Los hablantes de lenguas indígenas en el país, sin embargo, 
constituyen casi un tercio de su población total. 

Pero la pluralidad no es dei mismo orden. La situación ahora dis
ta de encaminarse hacia una complementariedad idiomática, como en 
la época prehispánica, para más bien propender, por lo menos hasta 
ahora, a una mudanza en favor dei Castellano. Prueba de ello es la 
transformación fundamental experimentada por su población durante 
las últimas cinco décadas, período coincidente con el avance masivo 
de la escuela oficial, de los medios de comunicación de masas, dei mer
cado y de la urbanización. El Censo de 1940 registró un 53,270Jo de 
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vernáculohablantes mientras que las proyecciones a 1989 dei Censo de 
1981 dan cuenta de un avance considerable dei Castellano, dado que 
abora sólo un 27 ,38% de la población dei país estaría constituida por 
hablantes de lenguas indígenas y únicamente el 11,30% de la pobla
ción nacional se encontrarían aún en condición de monolingüismo ver
náculo. 12 Tal transformación ha ido paralela a la urbanización dei 
país: en 1940 el Perú era esencialmente rural; cincuenta afíos después 
la mayoría de sus pobladores se ha desplazado bacia las ciudades y só
lo un poco más dei 30% de ellos habita en el medio rural. 

Empero, la situación idiomática no es uniforme a través dei país. 
La costa se encuentra casi totalmente castellanizada, en cumplimiento 
de un proceso de desplazamiento idiomático iniciado ya en los prime
ros anos de la conquista, y los pocos bolsones de vernáculohablantes 
que todavía existen en la región son ahora resultado de migraciones 
estacionales o definitivas por la situación de pobreza o de violencia po
lítica que caracteriza a la sierra, bastión por excelencia de las lenguas 
Quechua y Aimara. 

La situación lingüística de la sierra, no obstante, ya no estampo
co como antes: bacia el norte, extensas regiones cuentan con varias ge
neraciones de castellanohablantes nativos y las poblaciones quecbua
bablantes constituyen verdaderos enclaves, como en el departamento 
de Cajamarca; el centro dei país vive un proceso acelerado de castella-
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nización y el Quechua mantiene números reducidos de hablantes; co
mo lo mencionáramos líneas atrás, sólo es el sur andino, aquella re
gión denominada por los antropólogos de los 50 y 60 como la "man
cha india", la zona que alberga ai más alto número de vernáculoha
blantes, en su mayoría quechuahablantes. En el sur andino viven cerca 
de dos millones de quechuahablantes y casi medio millón de aimaraha
blantes. El 87070 de la población surandina habla Quechua o Aimara. 
De igual forma, "podemos comprobar que todavía ( ... ) en largas ex
tensiones de la región el número de monolingües hispanohablantes es 
a veces ínfimo; tal es el caso, por ejemplo, de la provincia de Víctor 
Fajardo en el departamento de Ayacucho en la que el número de mo
nolingües hispanohablantes alcanza sólo un 2,81 %" (López, 1988:38). 
Cabe mencionar también que el número de vernáculohablantes en esta 
región ha experimentado un crecimiento ligero en términos absolutos. 

En cuanto a la Amazonía, ésta alberga ai mayor número de gru
pos etnolingüísticos que coexisten en el país y su población indígena 
de habla vernácula oscilaría entre los 200.000 y los 350.000 habitantes. 
Entre los grupos más numerosos estarían el Aguaruna, con aproxima
damente 40.000 individuos, y el Ashaninka o Campa con 25.000. 

Un rasgo que marca ahora la historia peruana y que es necesario 
mencionar, en cuanto af ecta también las zonas de mayor densidad de 
población indígena, es la violencia permanente. Durante la última dé
cada innumerables individuos y hasta comunidades enteras de quechua 
y aimarahablantes han debido desplazarse bacia la costa y otros tantos 
desaparecer por acción de la violencia resultante de un terrorismo de
mencial y de una represión indiscriminada por parte dei Estado. En 
este marco ya no son sólo el mercado, la radio y la escuela los que obli
gan ai cambio idiomático; también lo hace la violencia en la medida 
que expulsa a los vernáculohablantes de sus zonas serranas de refugio 
linguocultural. 

En este contexto de transformaciones sociales profundas, la EB 
integra ahora el acervo tradicional de la educación peruana. El Perú 
cuenta con varias décadas de educación bilingüe formal y con muchas 
más de uso oral espontáneo de las vernáculas en el aula. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos con 
importante densidad de población vernáculohablante, en el Perú, ex
cepción hecha de Amazonía, miles de maestros rurales son quechua 
o aimarahablantes fluidos y, en tal sentido, a veces, recurren a la len
gua indígena oralmente en el desarrollo dei proceso educativo para pa
liar en algo las barreras de comunicación que se suscitan en el aula. 
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Ello, sin embargo, no es muestra de su adhesión a la causa de la EB 
ni implica lealtad lingüística alguna bacia la vernácula, ya que ésta es 
usada sólo oralmente y como una necesaria ''muleta'' para hacer más 
fácil la ansiada castellanización de los educandos. Es debido a esta si
tuación que quisiera precisar que, cuando aquí hablamos de EB, nos 
estamos refiriendo a una modalidad educativa/orma/ en la que se ha
ce uso, tanto a nivel oral como escrito, planificado y no únicamente 
de manera espontánea de una lengua indígena en el desarrollo dei pro
ceso educativo. 

Pero, aun viendo la EB como una modalidad enraizada en la coti
dianeidad del educando y en su cultura de referencia y como proceso 
en el cual se ensefia en y a través de dos lenguas, debemos sefialar que 
ésta lleva ya más de cinco décadas de instrumentación en el país desde 
que algunos maestros de buena voluntad decidieran alfabetizar a sus 
educandos indígenas recurriendo a la lengua que ellos mejor maneja
ban: su idioma materno. Como veremos más adelante, tales esfuerzos 
pioneros tuvieron lugar precisamente en la región que hoy motiva esta 
presentación: la altiplanicie del Collao. 

Este af án fue luego asumido por el Estado como parte de su polí
tica oficial de asimilación de la población indígena al cauce de las prác
ticas socioculturales e idiomáticas hegemónicas. Es así que, a fines de 
la década de los 40, el Gobierno Peruano suscribe un convenio con el 
Instituto Lingüístico de V erano (IL V o Summer, como se le llama en 
el Brasil) para llevar a cabo programas educativos bilingües en pobla
ciones de la Amazonía. Se buscaba, a través de la EB, continuar con 
el proceso de expansión de la escuela rural - iniciado a principias de 
siglo pero acometido con mayor fuerza a partir de la década de los 40 
-y promover la sedentarizaciQn, urbanización, incorporación al mer
cado y castellanización - ésto es, el cambio cultural - de contigentes 
de nativos que hasta entonces vivían a espaldas dei "quehacer nacio
nal". Es así como, a partir de 1952, el ILV inicia sus programas edu
cativos que a la fecha involucran a cerca de 25 grupos etnolingüísticos 
en toda la Amazonía. 

La EB peruana comienza entonces como una modalidad transita
ria y por tanto temporal y las lenguas indígenas son vistas como un 
puente valedero para el paso definitivo a1 Castellano. Esta modalidad 
estaba destinada a abarcar sólo los primeros gradas de la escuela pri
maria hasta que los nifios pudieran ser transferidos a programas vehi
culados exclusivamente en Castellano. 

Como veremos más adelante, ai referirnos ai proyecto que motiva 
esta presentación, el de Puno, esta concepción evoluciona en la medi-
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da en que el país experimenta cambios sociales y en tanto los campesi
nos indígenas asumen nuevos roles en la sociedad peruana. Así surgen 
diversos programas de carácter experimental, tanto en la sierra como 
en la Amazonía, al amparo de una nueva legislación que impulsó el 
proceso de Reforma Educativa que vivió el país entre 1972 y 1980. Hoy 
se hace EB en la sierra y en la Amazonía y la tendencia mayoritaria 
apunta ai mantenimiento y cultivo de las lenguas ancestrales13, en un 
af án por asegurar la continuidad y persistencia de las sociedades indí
genas y de sus manifestaciones culturales y lingüísticas diferenciadas. 

Según un informe, a nuestro juicio excesivamente auspicioso, de 
una funcionaria dei Ministerio de Educación, actualmente se haría EB 
en comunidades indígenas ubicadas en 17 de los 25 departamentos que 
componen el país y se estaría trabajando con 28 lenguas indígenas di
ferentes en 2.375 centros educativos que atenderían a 64.000 estudian
tes en los diversos niveles dei sistema educativo: educación inicial, pri
maria, secundaria y formación magisterial, de los cuales la mayoría 
cursarían estudios de primaria. (Véase el mapa de la página 20.) Em
pero, los programas en actual ejecución só lo lograrían satisf acer las 
necesidades linguoculturales de un 8,4C1/o dei total estimado de educan
dos vernáculohablantes que requieren atención diferenciada (cf. Vi
llavicencio, 1989). 

Los programas de EB son ejecutados por instituciones diversas, 
aunque siempre en convenio con el Estado, en la medida en que la edu
cación constituye una de sus principales obligaciones para con todos 
los ciudadanos dei país. Dirigen, ejecutan o asesoran programas edu
cativos bilingües, dependencias regionales y locales dei Ministerio de 
Educación, misiones religiosas - como el propio IL V o instancias de
pendientes de o ligadas a la lglesia Católica-, institutos de investiga
cióh, universidades, misiones de cooperación técnica extranjera y or
ganismos no-gubernamentales (ONGs). 

La legislación peruana en materia de política lingüística ha sido 
vasta y se encuentra entre una de las más tempranas dei continente. 
La vigente reconoce el derecho de las poblaciones vernáculohablantes 
a recibir educación también en su propia lengua y confiere al Quechua 
y al Aimara el estatuto de lenguas de uso oficial. Por lo demás, se cuenta 
con una política oficial de EB y con una dependencia en el Ministerio 
de Educación - la Dirección General de Educación Bilingüe (Digebil) 
- encargada de su funcionamiento a nivel nacional. 14 Pese a ello, es 
necesario reconocer que esta modalidad todavía se desarrolla en un con
texto adverso entanto y en cuanto las ideas matrices que sustentan la 
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MAPA CON LA DISTRIBUICIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS Y ZONAS EN LAS QUE SE EJECUTAN 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE EN EL PERÚ SEGÚN INFORMACJÓN DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE (1989) 

BRASIL ,. 

MADRE DE OIOS 

CENTROS EDUCATIVOS EN LA FASE: 

EXPERIME!<TACIÓN -
CHILE EXPANSION 

FUEl<TE: DIRACCIÓN GENERAL DE EDCACJÓN BIUNGÜE 

Tomado de Villavicencio, 1989. 
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aplicación de programas educativos bilingües y, principalmente, el uso 
de las vernáculas como instrumentos válidos de educación no han lo
grado realmente calar ni en todas las autoridades educativas de nivel 
nacional, regional y local15 ni en muchos de los principales concerni
dos - los pobladores vernáculohablantes y sus organizaciones de base 
-, salvo tal vez en la región amazónica, y constituye un afán princi
palmente académico. 

Otro punto débil de la instrumentación de este tipo de programas 
tiene que ver con el número todavía insuficiente de profesionales debi
damente formados a distinto nivel - maestros de aula, supervisores, 
administradores, planificadores, formadores de formadores, investi
gadores etc. - para asumir el reto que suponen su expansión y genera
lización en aquellas regiones de mayor densidad de población de habla 
vernácula. 16 Este hecho, ai lado de la insuficiente asignación de recur
sos, tanto de parte dei gobierno central como de los gobiernos regio
nales, impiden su despegue y condicionan su arrinconamiento en el ám
bito de los "proyectos", los mismos que casi siempre son vistos como 
"experimentales" y, por ello, pasajeros. No obstante, desde hace al
gunos afios se percibe una suerte de boom ai haberse visto incrementa
do el número de instituciones y prof esionales preocupados por la edu
cación en el medi o rural. 

Demás está sefialar que un f actor que ah ora af ecta la normal eje
cución de programas educativos bilingües es el clima de violencia te
rrorista que af ecta ai país en su conjunto, en la medida en que cada 
día es más difícil, sino en algunos lugares imposible, hacer el tipo de 
trabajo in situ que requiere la instrumentación de programas destina
dos a propiciar mejoras en la calidad de la educación en el medio ru
ral. (Para mayor información y análisis sobre la EB peruana en gene
ral, consúltese los trabajos de Pozzi-Escot, 1988, 1989, 1991a y 1991b; 
CAAAP, 1989; López, 1990; Montoya, 1990 y Zúfiiga, Pozzi-Escot y 
López, 1991.) 

2. Puno: sede de innovaciones educativas y zona pionera de la educa
ción bilingüe en el pafs 

Desde el punto de vista de la historia lingüística nacional y dei de
sarrollo de la EB, el departamento de Puno constituye una de las re
giones más interesantes dei país. En Julí se asentaron las misiones je
suíticas que impulsaron el estudio de nuestras dos lenguas ancestrales 

21 



mayoritarias: el Quechua y el Aimara y ahí se produjeron gramáticas 
y diccionarios de estas lenguas entre los siglos XVI y XVII. 

Puno es una región en la que confluyen ah ora tres idiomas dif e
rentes no relacionados entre sí: el Quechua, el Aimara y el Castellano. 
Por otro lado, en Puno se concentra el más alto número, en términos 
absolutos, de vernáculohablantes a nivel nacional. De sus casi 900.000 
habitantes, el 90070 conoce y usa una lengua indígena. Aproximada
mente el 50% de la población es de habla Quechua y el 40% de habla 
Aimara, entre monolingües y bilingües de vernáculo y Castellano. El 
10% restante está constituido por el contigente de monolingües hispa
noparlantes, asentados principalmente en los centros urbanos de la re
gión. En el medio rural la gran mayoría de pobladores es de habla Que
chua o Aimara. Pese a ser una zona de intenso contacto e intercambio 
interétnico, el bilingüismo Quechua-Aimara es casi inexistente (2,35%). 
La relación entre Quechuas y Aimaras parece ser mediada principal
mente por el Castellano. El 53% de los vernáculohablantes punefios 
son bilingües, en tanto poseen un determinado grado de manejo dei 
Castellano. 

Empero, el bilingüismo punefio no está marcado únicamente por 
la presencia en un mismo espacio geográfico de dos o más lenguas, si
no, principalmente, por las relaciones de desigualdad que determinan 
y definen su estatuto real, funciones y ámbitos de uso. Como reflejo 
de la situación nacional, el Castellano constituye la lengua de mayor 
prestigio a nivel regional y, sobre todo, lengua principal, sino exclusi
va, de todo el aparato administrativo y de todos los servicios ofrecidos 
a su población y, sobre todo, lengua principal de educación. Las len
guas ancestrales de la región se han visto relegadas a espacios cada vez 
más limitados, a funciones relacionadas sólo con la comunicación in
trafamiliar e intracomunal y los roles social y políticamente menos im
portantes, desde la óptica de la sociedad hegemónica de habla hispa
na. De situaciones como éstas se deriva que el contexto lingüístico pu
nefio no es armónico sino que, como producto del desequilibrio so
cioeconómico que tipifica a la zona, es más bien conflictivo y se carac
teriza por una situación de diglosia. Pese a este proceso, es válido afir
mar que el altiplano constituye uno de los reductos más importantes 
en el país de las lenguas Quechua y Aimara, principalmente, por el nú
mero tan importante de hablantes que ahí tienen. 

Pero no se crea que ésta es una región que ha permanecido aislada 
dei resto del país. Por el contrario, desde épocas tempranas la región 
se articuló al poder central por el gran potencial económico derivado 
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de su actividad ganadera y por su condición de zona de pasaje hacia 
los centros mineros bolivianos. Es por ello que sus vínculos con la cos
ta y los centros de exportación han sido siempre fluidos. En la actuali
dad, es válido afirmar que Puno constituye una región totalmente arti
culada al mercado. 

La dinamicidad de dicho contacto, sin embargo, involucró princi
palmente a quienes usuf ructuaban las riquezas de la región, mi entras 
que la población indígena se mantuve, por lo general, "cautiva", casi 
hasta fines de la década de los sesenta, en el sistema quasi feudal de 
la hacienda. Irónicamente fue este mismo sistema socioeconómico opre
sivo el que permitió la supervivencia de las lenguas indígenas y el que 
sentó las bases para su actual vitalidad. 

En lo que se refiere a la historia educativa dei departamento, el 
Programa de Educación Bilingüe de Puno se inscribe dentro de una 
todavia muy poco difundida tradición de innovaciones educativas y de 
estimulantes propuestas de repercusión nacional que tuvieron ai depar
tamento de Puno como sede y que se remontan bacia principias de si
glo, cuando un preclaro maestro indígena aimarahablante nativo, Don 
Manuel Z. Camacho, marcara, a través de una fructífera práctica pe
dagógica en comunidades rurales de la zona circunlacustre de este de
partamento, el verdadero inicio de la educación rural en el país (cf. 
Kapsoli, 1981; López, 1988). Desde ese lejano 1902 hasta la fecha, los 
pobladores dei altiplano punefio han visto pasar innumerables proyec
tos de desarrollo, entre los cuales es necesario contar algunos progra
mas particularmente preocupados por el quehacer educativo en el me
dio rural. Entre éstos destacan las iniciativas de célebres maestros alti
plánicos como Daniel Espezúa Velasco y María Asunción Galindo, ver
daderos precursores de la EB en el Perú - sobre todo, la maestra Ga
lindo, quien ya en los afios 30 promoviera y practicara una alfabetiza
ción simultánea en vernácula y en Castellano -; aquellos esfuerzos des
plegados por diversos maestros con nifios dei medio urbano punefio, 
aplicando los postulados de pensadores y políticos como José Antonio 
Encinas, verdadero reformador de la educación peruana; y las prácti
cas de programas que intentaban abordar el ''problema educativo in
dígena" para así encontrar soluciones al mal llamado "problema indí
gena" desde una perspectiva integral, como la de los Núcleos Escola
res Campesinos, instaurados simultáneamente a ambos lados dei lago 
Titicaca, en virtud de un convenio firmado entre el Perú y Bolivia. Es
to último ocurrió en la época en que un connotado antropólogo indi
genista, Luis E. Valcárcel, era Ministro de Educación. Dicho acuer-
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do binacional tomó como base experiencias de educadores aimaras de 
extracción campesina llevadas a cabo tanto en Puno como en Warisa
ta, Bolívia (cf. López, 1988a; López y D'Emilio, 1991). 

Todos estos intentos partieron de una realidad concreta: Puno 
constituía en el país una zona sui generis, por cuanto acusaba altísi
mos índices de analfabetismo, casi nula cobertura dei sistema educati
vo y alta densidad de población pobre campesina e indígena de habla 
Quechua o Aimara. Otro rasgo importante que caracteriza a esta re
gión es la aguerrida actitud de sus pobladores campesinos de habla Ai
mara y Quechua, en favor de una rápida apropiación de la escuela, 
de la educación y dei instrumento lingüístico que la vehicula: el Caste
llano. 

En las primeras décadas de este siglo, varias decenas de campesi
nos punefios murieron en este afán, ante la incomprensión de autori
dades civiles y militares y de miembros dei clero, históricos aliados de 
esos feroces gamonales17 de horca y cuchillo que se oponían a la de
mocratización de la escuela y a que los índios accedieran a la educa
ción, por cuanto se consideraba que "indio leído, indio perdido" o 
"indio instruído, indio torcido" .18 Y desde los inícios, pero con ma
yor fuerza desde la década de los cuarenta, miles de mujeres y hom
bres punefios, por gestión comunal y apelando, en más casos de los 
que podríamos imaginar, a sus propios recursos, construyeron locales 
escolares y solventaron maestros en ese desvelo por apropiarse de la 
escuela, en la medida que ésta constituía la institución que posibilitaba 
el acceso a dos de los más preciados bienes de la sociedad hegemónica: 
la escritura y el Castellano. Los programas educativos estatales y los 
planteamientos desarrollados en el altiplano, a lo largo de las primeras 
seis o siete décadas de este siglo, no sólo intentaron dar respuesta a 
una situación-problema sino también responder a una clarísima expec
tativa dei campesinado que ya no se podía desoir, so riesgo de entrar 
en conflictos mayores. 

El liderazgo punefio en cuanto a ideas, propuestas y prácticas in
novadoras en el campo de la educación se desvaneció con el auge que 
cobró la reforma educativa, instrumentada durante el gobierno militar 
de 1968-1975 y 1975-1980; pero fue esta misma coyuntura, sobre todo 
a partir de las ideas sefieras planteadas en los casi siete afios de su pri
mera fase, la que permitió que se generara en el departamento la posi
bilidad de retomar las iniciativas de la profesora Galindo, de cara a 
un programa de EB en comunidades Aimara y Quechua selecciona
das dei altiplano punefio. Es así como en 1975 se firmó un convenio 
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bilateral entre el Perú y la República de Alemania para implementar 
un programa de EB Quecbua-Castellano y Aimara-Castellano en es
cuelas rurales dei primer ciclo de Educación Básica Regular de ese en
tonces que comprendía cuatro grados. 19 

El programa punefio de EB estaba inmerso dentro de la propia 
Reforma Educativa y, en tal condición, debía contribuir a la instru
mentación de dispositivos oficiales como la Política Nacional de Edu
cación Bilingüe (1972), dei Reglamento de Educación Bilingüe (1973), 
y, en cierta medida, también de la Ley de Oficialización dei Quechua 
(1975). La Política Nacional de EB, si bien fue respetuosa de lo indíge
na y marcó un bito en cuanto a la revaloración de las lenguas ancestra
les dei país y, en especial, dei Quecbua, enf atizaba la necesidad de uni
versalizar el Castellano para bacer de ésta la lengua común dei país; 
y, en la práctica, consideraba como natural una EB que comprendiera 
únicamente los cuatro primeiros afios de escolaridad. En esa motiva
ción, priorizó su preocupación por la castellanización de la población 
indígena y guardó silencios peligrosos respecto ai futuro de las lenguas 
indígenas, a su elaboración lingüística e intelectualización y ai rol que 
éstas deberían cumplir en un país de factura distinta ai de entonces. 

De becbo, el tipo de EB que la política nacional alentaba, sin ne
cesariamente admitirlo, era el de transición, considerando, por ende, 
a las vernáculas como lenguas de pasaje o puente bacia el Castellano, 20 

idioma que, en última instancia, debía constituirse en la única lengua 
oficial dei sistema educativo. Por otro lado, la práctica de la EB en 
el país, circunscrita entonces a las acciones desarrolladas por el IL V, 
a lo largo de la Amazonía, la Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos en algunas escuelas de Ayacucbo y la Universidad de Cornell en 
más de ciento cincuenta escuelas en Cuzco, veía la educación bilingüe 
desde una óptica restrictiva, priorizando el polo más estrictamente lin
güístico de esta modalidad: la EB se percibía como un quebacer de lin
güistas y antropólogos que debían plantear formas relativamente rápi
das y eficientes de castellanización y, en algunos casos, también de acul
turación o incluso de conversión de la población indígena al cristianis
mo, como era el caso dei IL V. Fue en este contexto en el cual debió 
inscribirse el novel proyecto punefio y mucbos de los parámetros con
ceptuales y prácticos entonces en boga incidieron, en un primer mo
mento, en el Programa de Puno cuando inició sus actividades a fines 
de 1977.21 
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3. El Programa de Educación Bilingüe de Puno (PEBP) 

En su condición de proyecto bilateral de cooperación técnica, el 
Programa de Puno contó con la parcitipación de diferentes entidades 
ejecutoras: el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Edu
cación (lnide) y la Dirección Departamental de Educación de Puno, 
hoy Subdirección Regional de Educación de Puno (SDREP), por el Pe
rú; y, por Alemania, asumió el rol de asesor un equipo de especialistas 
alemanes y peruanos contratados por la Sociedad Alemana de Coope
ración Técnica {GTZ). 

3.1 La propuesta dei PEBP 22 

El PEBP, ai surgir como un proyecto experimental, inicialmente, 
como se ha sefialado, prestó atención casi exclusiva a la ensefianza de 
la lectura y escritura en lengua materna y dei Castellano como segunda 
lengua, a nível oral. Afortunadamente, hacia fines dei primer afio de 
experimentación (1981), evolucionó en sus planteamientos, reformuló 
sus supuestos conceptuales y sacó ventaja dei desmantelamiento que 
experimentaba el sistema educativo reformado, para dar un paso ade
lante en favor no só lo de una EB de más largo aliento sino también 
de una educación que fuera algo más que un programa de ensefianza 
de lenguas y que trascendiera el restrictivismo lingüístico que entonces 
caracterizaba a esta modalidad en el país. 23 De un lado, el plazo de 
cuatro afios se extendió a seis, encontrando justificación en el hecho 
que la contrarref orma educativa dei gobierno que sigui ó al militar 
(1980-1985)24 volvió a los niveles de primaria y secundaria dei sistema 
pre-reforma, considerando esta vez una primaria de seis afios de dura
ción. De otro lado, su equipo en pleno cobró autonomía frente a Li
ma, se replanteó el esquema de transición que entonces primaba en el 
país y adoptó más bien uno de mantenimiento y desarrollo; vale decir, 
de uso de la lengua indígena en su doble rol de lengua objeto de estu
dio y lengua vehículo de educación a lo largo de toda la escuela primaria. 

Esta última decisión corrió paralela a otra destinada a revisar los 
contenidos curriculares de todas las materias, para dar oficialidad así 
tanto a las lenguas de los educandos cuanto a sus propios universos 
culturales y simbólicos. 

El PEBP pasó a ser así algo más que un mero proyecto de EB. 
El objetivo programático fue concebido de manera mucho más am
plia: formar integralmente ai educando campesino como persona y co-
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mo miembro de un grupo históricosocial concreto, salvaguardando su 
identidad, afirmando sus particularidades, devolviéndole la palabra y 
la capacidad para expresarse de manera libre y espontánea, rescatando 
su autoestima, respeto a sí mismo y a sus ancestros y, finalmente, ge
nerando en él seguridad personal. Con base en ello se f ue delineando 
un programa de EB que hiciera uso tanto de la lengua materna dei ni
fio como dei Castellano, a lo largo de toda la escolaridad, para imple
mentar un currículo que partiera de las especificidades culturales dei 
educando, pero que, gradualmente, fuera incorporando también ele
mentos culturales propios dei mundo envolvente; elementos que si bien 
ajenos son necesarios para asegurar tanto un desenvolvimiento eficaz 
dei nifio campesino en contextos no-indígenas, como, principalmente, 
para potenciar su desarrollo afectivo y cognitivo, a través de la com
paración, contrastación y revaloración constantes y de la confronta
ción de visiones e interpretaciones a menudo contrapuestas. 

El PEBP postula una educación enraizada en el medio pero abier
ta, en el sentido que estructura la educación alrededor de práctica y 
contenidos tradicionales familiares a los nifíos, a la vez que provee a 
los educandos también de aquellos contenidos no tradicionales que re
quieren él y su sociedad para satisfacer sus necesidades actuales. Elmo
delo del PEBP busca desarrollar individuos que estén tanto af ectiva 
como social e intelectivamente más bien equipados para enfrentarse a 
un mundo lleno de conflictos como aquel en el cual les toca vivir. En 
los términos ahora comunes en la práctica educativa bilingüe latinoa
mericana, el programa punefío además de bilingüe y de mantenimien
to, en este sentido, es también intercultural. 25 

En lo tocante a lo lingüístico, el programa, en su deseo por desarrollar 
los medios de comprensión y expresión con los que el nifio campesino llega 
a la escuela, incide tanto sobre el manejo eficiente y fluido de la lengua 
materna, a nivel oral y escrito, como también sobre un uso eficiente y efi
caz dei Castellano. En este mismo ámbito, dadas las particulares carac
terísticas de su entorno sociocultural, promueve el pasaje de la oralidad 
a la escritura, difundiendo ampliamente literatura escrita en Quechua y 
Aimara, en el entendido que para que este pasaje sea posible es necesario 
comenzar por desarrollar estrategias, habilidades y destrezas para la lec
tura y la escritura, a partir de la lengua de uso habitual de los sujetos: su 
lengua materna. A ello se afíade rápidamente el manejo escrito dei Cas
tellano, el mismo que se ensefía como segunda lengua, también para que 
los educandos campesinos puedan procesar, de manera eficiente, mate
riales de índole diversa escritos en esta lengua. 
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El programa de Castellano se construye a partir de la constata
ción que hoy, por la presión social existente, el nino campesino de ha
bla vernácula aprende el Castellano, formalmente, en la escuela, y, si
multâneamente, lo adquiere de forma espontánea, por cuanto está ex
puesto a este idioma a través de medios y canales distintos. En tal sen
tido, se considera indispensable que el programa bilingüe, más que en
sefiar "todo el Castellano requerido", debe proveer ai nifio de herra
mientas que le permitan seguir aprendiendo, aun cuando esté fuera de 
la escuela, y en tal sentido se trata de una propuesta que busca más 
bien ayudar ai nifio a apropiarse de la segunda lengua (cf. López y Jung, 
1989 y 1990). 

En lo que ai aspecto cultural se refiere, como se ha afirmado, el 
programa parte dei universo conceptual, simbólico, ideológico y tec
nológico del mundo campesino, reconociendo en él valores necesarios 
para mejorar la calidad de vida tanto en el medio rural como en con
textos más amplies, en el entendido que es indispensable construir una 
matriz de referencia sólida y válida en la cual se puedan luego incorpo
rar elementos y prácticas de otras tradiciones culturales. En este enten-, 
der, la asignatura de ciencias naturales, por ejemplo, recoge y sistema-
tiza las pesas y medidas tradicionales todavía en uso, aun en medios 
urbanos andinos, para luego confrontar a los educandos con aquellas 
formas derivadas de la adopción dei sistema métrico-decimal; delimi
tando, con ellos, fines y espacios adecuados para el uso de una u otra 
forma, de manera tal que ellos descubran, por sí mismos, las ventajas 
y desventajas de cada sistema; y, en ambos casos, con el propósito de 
desarrollar capacidades más abstractas como medir, comparar y clasi
ficar, sin que ello signifique la valoración dei instrumental o técnica 
empleados. Lo propio ocurre en el ámbito de las ciencias sociales cuando 
se parte dei contexto más inmediato al nifio, su familia y su comuni
dad, para luego irse abriendo hacia formas de organización y vida re
lacionadas con los contextos regionales, nacionales y mundiales; y, en 
lo que a historia se refiere, recuperando la historia local, tanto con
temporánea cuanto, incluso, aquella de tiempos pretéritos, puesto que 
se intenta mostrar ai nifio que su pueblo posee una rica y antigua tradi- · 
ción y que él desciende de una estirpe que se remonta a épocas inme
moriales. En lo que a matemática se refiere, los contenidos culturales 
intervienen de dos formas diferentes: de un lado, las actividades peda-
gógicas se plantean a partir dei contexto cultural imnediato y, de otro, 
la ensefianza de la asignatura aprovecha formas de procesamiento y 
de resolución operatoria todavía en uso en algunas poblaciones cam-
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pesinas, a la vez que recupera un ábaco incaico, la Yupana, adecuán
dolo para apoyar el desarrollo de la operatoria matemática en aula. 

En el desarrollo de todas estas asignaturas, por otro lado, el rol 
que es asignado a las lenguas varía, en mayor o menor medida, depen
diendo de la naturaleza y exigencias de cada una de ellas, si bien, en 
todos los casos, se tiene plena conciencia de la inconveniencia de esta
blecer una rígida separación de funciones que relegue a la vernácula 
a convertirse en vehículo únicamente de los contenidos relacionados 
con lo tradicional, por cuanto ésa es precisamente una de las situacio
nes que se pretende modificar, a partir de los cambios que se generan 
en la escuela; en tal sentido, la vernácula, ai igual que el Castellano, 
vehicula tanto contenidos culturales rurales cuanto aquellos que se re
lacionan más con la vida en una ciudad y con el desarrollo de destre
zas, habilidades y estrategias de factura occidental. Se pretende, desde 
la práctica discursiva escolar, contribuir a la gestación de un bilingüis
mo social que resuelva la situación de diglosia, que va en desmedro 
de las lenguas y culturas minorizadas de la sociedad peruana. Así, tan
to el Quechua como el Aimara son puestos a prueba para expresar con
tenidos de muy diversa índole: la escritura de memoriales, cartas, tele
gramas, oficios e incluso solicitudes; la descripción de experimentos 
y de actividades diversas desarrolladas en una ciudad; la narración de 
eventos históricos que tuvieron como sede contextos distantes, como 
son la China, el África y la propia Espaiia; y, la descripción de situa
ciones y eventos puramente imaginativos. 

En ese sentido, el proyecto persigue también otra meta a largo pla
zo: la normalización de las lenguas Quechua y Aimara, para lo cual, 
desde el ámbito escolar, las intelectualiza y elabora, tanto terminológi
ca como estilísticamente, y las potencia para cumplir roles hasta ahora 
no ensayados, sobre todo a nivel escrito. El Quechua y el Aimara co
mienzan así a ser usados como lenguas tanto de la expresión estético
literaria como de la reflexión, argumentación, análisis, síntesis y de otras 
operaciones verbales que no requieren un respaldo contextual inme
diato. Vale decir, el programa asume el reto de una EB de manteni
miento y desarrollo y pone a las vernáculas frente a la necesidad de 
abordar situaciones intelectivo-expresivas nuevas y para las cuales ni 
el Quechua ni el Aimara se encuentran ahora equipados, pero sí en con
diciones de ser elaborados, a partir de sus propios recursos expresivos, 
de las nuevas necesidades intelectivas y comunicativas que deben afron
tar y de la confianza renovada de los vernáculohablantes en sus pro
pios medias de comunicación. 26 

29 



Como se ha sefialado, lo importante en el enfoque seguido, en la 
instrumentación de las diversas asignaturas del currículo, es que se parte 
dei reconocimiento de la situación actual dei mundo campesino, tanto 
en lo lingüístico cuanto en lo cultural e ideológico, sin idealizarlo ni 
buscar arquetipos incontaminados, para preparar a los nifios en los do
minios intelectivo, afectivo y expresivo, para enfrentarse a su propia 
situación, consciente, reflexiva y creativamente. 

3.2 Las actividades dei PEBP 

En lo que respecta a las actividades desarrolladas por el PEBP, 
se debe comenzar sefialando que, entre 1980 y 1988, el programa tra
bajó en 40 escuelas, 21 centros educativos ubicados en comunidades 
Qµechua y 19 en comunidades Aimara, desarrolando actividades si
multáneamente en cinco líneas diferentes: la investigación, el desarro
llo de currículos y materiales educativos, la capacitación de maestros, 
el seguimiento de la labor docente y la difusión. En la primera, se lle
varon a cabo estudios de base que antecedieron la instrumentación de 
cada una de las asignaturas dei currículo escolar así como investigacio
nes evaluativas y de validación de los materiales educativos experimen
tales; en la segunda, se desarrollaron currículos y materiales educati
vos para toda la escuela primaria en Quechua, Aimara y Castellano 
para las asignaturas de lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales 
y matemática; en la tercera, de capacitación, se desarrollaron cursos, 
talleres y seminarios de extensión variada para maestros, supervisores 
y especialistas dei sector Educación en Fundamentos y Metodologías 
de EB y de escritura y uso del Quechua y del Aimara; la cuarta línea 
involucraba acciones de acompafiamiento de la experiencia y la últi
ma, de difusión, comprendía actividades de promoción de la EB, tan
to directamente como a través de medios de comunicación, de cara a 
una revaloración de las lenguas Quechua y Aimara y de su utilización 
como medios válidos de educación. 

Las líneas de trabajo mencionadas articularon el conjunto de ta
reas que el PEBP logró desarrollar a través de las diversas fases que 
comprendió su ejecución: la fase de iniciación, la de implementación 
y la de consolidación. Difícil sería hacer una reseiia detallada de trece 
afies de funcionamiento de un programa, sin embargo, a continuación 
nos referiremos a las actividades más importantes. 

La fase de iniciación, llevada a cabo entre 1977 y 1980, compren
dió los diagnósticos sociolingüísticos de las áreas Quechua y Aimara 
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así como los estudios destinados a establecer el universo vocabular de 
los nifios de estas mismas zonas lingüísticas; la toma de decisiones res
pecto a la escritura dei Quechua y dei Aimara;27 la elaboración de tex
tos para el área de lenguaje Quechua y Aimara como lengua materna 
y Castellano como segunda lengua para los primeros dos grados; la 
ejecución de diversos eventos y de programas radiales en Quechua, Ai
mara y Castellano que promovieron la idea de una EB en la región al
tiplánica. 

La etapa de implementación, ejecutada entre abril 1980 y diciem
bre 1988, abarcó diversos aspectos relacionados con la puesta en mar
cha en aula de la EB en Puno. Durante este período se continuó con 
algunas investigaciones de base destinadas a la instrumentación de nue
vas áreas curriculares (matemática, ciencias sociales y ciencias natura
les ); se inició el desarrollo de algunos estudios evaluativos y de valida
ción de los materiales educativos experimentales (cf. Villavicencio, 
1985); se elaboraron textos escolares para las cinco asignaturas básicas 
dei currículo de EB; se capacitó a maestros; se elaboró un conjunto 
de materiales postescolares, tanto en Quechua como en Aimara, con 
vistas a una promoción de la escritura en estas lenguas a nivel comu
nal; y, se ejecutó un plan de difusión de la EB en Puno. Durante esta 
etapa se apoyó también ai Instituto Superior Pedagógico de Puno, en 
su programa de formación de maestros, llegándose a crear la especiali
dad de EB; de igual forma, se concertó con la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Nacional dei Altiplano para la organización de un 
programa de postgrado destinado a la f ormación de especialistas en 
Lingüística Andina y Educación que funciona ininterrupidamente des
de 1985. Esta fase concluyó con la realización de tres estudios evalua
tivos destinados a comprobar los logros y deficiencias detectados en 
la aplicación dei programa. Estos estudios fueron discutidos y sociali
zados en un evento llevado a cabo en junio de 1988, con especialistas, 
maestros y padres de familia (cf. Soberón, 1988). 

La fase de consolidación, iniciada en enero de 1989, debió tener 
dos afios de duración y, como su nombre lo indica, pretendía reforzar 
los logros y corregir las deficiencias, producto de la experimentación 
dei programa, a fin de mejorar la experiencia y dejarla más asentada 
en la región. En este período se logró completar los módulos de mate
riales educativos en matemática y, reelaborar o reemplazar los de Cas
tellano como segunda lengua, correspondientes a los grados tercero a 
sexto que en la evaluación de materiales arrojaron deficiencias28 (cf. 
Cerrón-Palomino et ai., 1988), de manera tal que, a la fecha, el Pro-
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grama de Puno constituye la única experiencia de EB a nivel nacional 
que cuenta con currículos y materiales educativos completos en las cinco 
asignaturas principales, para toda la escuela primaria. 

Asimismo, durante este período se logró publicar los diversos in
formes evaluativos realizados en torno ai PEBP (Rockwell et ai., 1989; 
Arias, 1990; Hornberger, 1990 y Jung et ai., 1990); se completó y di
fundió la serie de informes técnicos autoevaluativos para cada una de 
las áreas curriculares (Jung y López, 1988; Dietschy-Scheiterle, 1989; 
Valiente, 1989 y Villavicencio, 1990, en el Anexo); se continuó promo
viendo el uso escrito dei Quechua y dei Aimara, a través de la publica
ción de dos nuevos libros postescolares (Sayritupa, 1990; Mamani, 1990, 
en el Anexo); se difundió, a nivel nacional, parte de la tradición narra
tiva andina, a través de un volumen que recoge una selección de cuen
tos Quechua y Aimara en versiones castellanas (Había una vez ... , en 
el Anexo); se apoyó la co-publicación de diversos documentos técnicos 
producto de reuniones académicas diversas llevadas a cabo tanto en 
el país como en el extranjero (López et ai., 1989; Ballón y Cerrón
Palomino, 1990; Cerrón-Palomino y Solís, 1990, y López y Moya, 1990, 
en el Anexo); se colaboró estrechamente con la entonces novel Digebil 
y se estimuló la realización de eventos de capacitación para maestros, 
supervisores, especialistas y profesores de institutos pedagógicos, tan
to en la propia sede dei PEBP como en Cuzco, Andahuaylas, Arequi
pa, Ica y Lima. En dicha etapa el PEBP creyó necesario apoyar tanto 
las publicaciones como los eventos mencionados por cuanto juzgaba 
indispensable nó sólo contribuir ai avance de la EB intercultural en el 
país, sino también ai desarrollo y avance de las ideas en este campo. 

La duración de esta fase y su ejecución se vio af ectada por la cre
ciente situación de violencia que experimentaba el país y que llegó a 
influir en el normal funcionamiento dei programa en Puno. Es así que 
a fines dei primer afio de consolidación, 1989, las oficinas dei Progra
ma en Puno debieron ser trasladadas a Lima y la ejecución de las ta
reas planificadas tuvo que intensificarse, de manera tal que la etapa 
de consolidación en la práctica concluyó a fines de julio de 1990 con 
el retiro formal dei país dei equipo de asesoría. Pese a ello, en diciem
bre de 1990, en Lima, y en enero dei afio siguiente, en Puno, Arequipa 
y Cuzco se hizo entrega formal de las actividades dei proyecto a través 
de la realización de eventos académicos disefiados expresamente para 
este fin. 

Pero la situación de violencia no só lo debilitó el f uncionamiento 
administrativo y de asesoramiento dei programa sino que, como es de 
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esperar, af ectó la propia marcha de los centros educativos en los cu a
les se venía trabajando experimentalmente: uno que otro centro edu
cativo tuvo que ser cerrado, más de un maestro o supervisor escolar 
debió abandonar su puesto de trabajo en el medio rural e incluso llega
ron noticias de textos escolares bilingües prohibidos o simplemente que
mados por los alzados en armas. Y, sobre todo, el clima hacía difícil 
asegurar el seguimiento y asesoramiento en sitio requerido. Cada día 
nos enterábamos de alguna zona por la que no era aconsejable transi
tar. Hacia el fin de nuestra permanencia en Puno, de los 40 centros 
educativos, sólo era "recomendable" visitar alrededor de 18 y, de és
tos, 15 estaban ubicados en la zona Aimara bacia la ribera sur dei lago 
Titicaca, región con mayor presencia dei ejército y no suficientemente 
penetrada por los grupos terroristas. 

Para entender lo que ahora viene ocurriendo con la EB en Puno 
y en algunas zonas dei sur andino es necesario hacer referencia no sólo 
al creciente clima de violencia que invade ai país sino también a todas 
aquellas acciones que, pese a tan serias limitantes, aún se llevan a cabo 
en el medio rural. Durante los últimos anos el país viene experimenta
do una suerte de boom en materia de educación rural y, por ende, de 
EB, que tal vez dé cuenta de la aceptación de instituciones y agencias 
diversas que no es posible visualizar el "desarrollo" dei medio rural 
sólo desde la óptica productiva y que es indispensable también prestar 
atención a Ia educación. 

En tal contexto, el Programa de Puno se vio inmerso en una diná
mica que lo obligó a transcender su ámbito de preocupación inicial: 
el medi o rural puneno. Entre tales propuestas, emanadas tanto desde 
el Estado como de la sociedad civil, se encontraban los planes de ex
pansión y generalización de la EB que promovieran, durante los últi
mos anos de la gestión bilingüe punena, tanto la Digebil como el Ini
de, en el marco dei Proyecto de Mejoramiento de la Educación Prima
ria, producto de un convenio entre el Banco Mundial y el Gobierno 
dei Perú, más conocido como Perú-BIRF II, desactivado durante los 
anos 1989 y 1990 por los desentendimientos entre el entonces gobierno 
peruano y la banca internacional. 

En cuanto a estos planes, la Digebil consideró para Puno acciones 
de generalización de la EB, en coordinación con las autoridades edu
cativas regionales, que intentaban multiplicar lo hecho por el PEBP 
en 1.350 escuelas rura~es dei departamento de Puno, de las cuales sólo 
40 trabajaron con el programa experimental. Para apoyar estas inicia
tivas, el PEBP contribuyó capacitando a todos los especialistas de edu-
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cación primaria de las dependencias encargadas de la supervisión edu
cativa en el ámbito departamental (Unidades de Supervisión Educati
va, USEs), en talleres de dos semanas de duración cada uno, entre 1988, 
1989 y 1990, así como a cerca de 1.000 maestros primarias de todo el 
departamento, en seminarios de orientación de una semana cada uno, 
a lo largo de los primeros meses de 1989 y 1990. En coordinación con 
Digebil e Inide, se reprodujeron también los materiales educativos en 
números suficientes, de manera tal que se asegurara un stock mínimo 
de textos para los próximos tres afias de expansión de la EB en Puno 
a cargo dei Estado Peruano. 

Por otro lado, en lo que concierne a los planes que Inide y Digebil 
promovieron para expandir la EB a otras zonas dei Trapecio Andino 
de características sociolingüísticas similares a la punefia, el PEBP apo
yó el proceso, asumiendo la revisión y adecuación de los materiales edu
cativos desarrollados en Puno y participando en la capacitación de es
pecialistas de las dependencias locales dei Ministerio de Educación, en
cargados de la preparación de los maestros de aula. Dadas las dificul
tades por las que atravesaron estas iniciativas el PEBP decidió tam
bién apoyarlas financiera y técnicamente, por cuanto existía una rela
ción innegable entre ellas y el accionar dei proyecto, no sólo desde el 
punto de vista institucional sino en cuanto a metas y objetivos. 

Pero así como se apoyó las acciones de EB promovidas por el sec
tor estatal, también se asistió las iniciativas de instituciones privadas 
en este campo. A lo largo de 1989, el equipo dei PEBP condujo cursos 
de capacitación de duración diversa para el personal de algunas ONGs, 
que trabajan tanto en Andahuaylas como en Cuzco. En Andahuaylas 
se colaboró con la Fundación '' Antoon Espinoy'' interesada en pro
mover la EB entre maestros y pobladores de la zona. Especialistas dei 
programa participaron en una intensa semana de trabajo con prof eso
res y estudiantes dei Instituto Superior Pedagógico local y con cerca 
de doscientas personas, entre campesinos y maestros, convocadas por 
la mencionada Fundación, que en abril de 1990 dio inicio a un progra
ma experimental de EB en cinco comunidades quechuahablantes.29 

Dos fueron las instituciones que solicitaron nuestro apoyo en Cuzco: 
el proyecto de financiación sueca "Escuela Rural Andina" (ERA) y 
el Centro Andino de Educación Popular ''José María Arguedas'' ( Ca
dep). El ERA trabaja desde 1988 en cerca de cien escuelas rurales dei 
nivel primaria de los departamentos de Cuzco y Puno y el Cadep in
cursionó, en abril de 1990, en educación bilingüe, orientando esta la
bor en seis escuelas rurales de la provincia de Anta, dei departamento 
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de Cuzco, en las cuales se vienen utilizando versiones adaptadas al me
dio de los materiales educativos originalmente producidos en Puno. Ca
da una de estas instituciones organizó talleres de capacitación en EB 
para su personal y para especialistas invitados de las dependencias re
gionales dei Ministerio de Educación, que estuvieron a cargo de espe
cialistas dei PEBP. 

Así como se logró establecer vínculos importantes y prometedo
res para el futuro de la EB en zonas hasta ahora no atendidas dei país, 
de igual manera se consiguió estrechar lazos con los demás proyectos 
de EB que compartían con el PEBP el ideal de mantenimiento, cultivo 
y desarrollo de las lenguas y culturas andinas. Así en 1989, con el aus
picio de la Digebil, el programa coordinó y financió la participación 
de especialistas y maestros de Ayacucho para abordar conjuntamente 
la revisión y elaboración de los materiales educativos de Castellano co
mo segunda lengua para los tres últimos grados de la escuela primaria, 
de manera tal que ambos equipos capitalizaran sus experiencias en la 
enseiianza de segunda lengua y produjeran textos ya no sólo para Pu
no o Ayacucho sino para todo el sur andino. El apoyo al programa 
ayacuchano tenía ya antecedentes de algunos aiios, cuando a su solici
tud, profesores puneiios de habla Quechua participaron en cursos de 
capacitación en Ayacucho para presentar los materiales de matemáti
ca del PEBP y la terminología desarrollada en Quechua para ese fin. 
En lo que respecta a la relación que se logró construir entre estos pro
gramas, el puneiio otorgó permiso a su par ayacuchano para utilizar, 
también, sus materiales de ciencias naturales. 

Recientemente, como resultado de la estrecha colaboración exis
tente con Bolívia y Ecuador, materiales educativos elaborados por el 
PEBP vienen siendo adecuados para su uso en programas de EB en 
ejecución en dichos países. Así, en el caso de Ecuador, el Proyecto EBI 
utiliza desde el afio escolar 1990-1991, de manera experimental, los tex
tos de Castellano como segunda lengua elaborados para el tercer y cuar
to grado de primaria, en función a la solicitud que al respecto plantea
ra al Ministerio de Educación de Perú la Dirección de Educación Indí
gena Bilingüe Intercultural dei Ministerio de Educación y Cultura de 
dicho país. Los textos de Castellano producidos en Puno han sido adap
tados ai contexto ecuatoriano y reimpresos en dicho país. 30 El acuer
do con el Ministerio de Educación y Cultura de Bolívia es aún más am
plio y comprende una autorización para adecuar todos los materiales 
educativos en Quechua, Aimara y Castellano, para apoyar la institu
cionalización de la EB en la hermana república, en el marco de un con-
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de un convenio binacional firmado entre los Ministros de Educación 
de Bolivia y del Perú, 31 que recuerda la estrecha colaboración que por 
todo un largo período (1946-1960) existiera entre ambas naciones para 
atender, precisamente, a educandos ~ampesinos, en los otrora innova
dores Núcleos Escolares Campesinos, y que nos recuerda la obligación 
que tenemos quienes trabajamos en programas de esta naturaleza de 
encontrar soluciones únicas para pueblos que, como los indígenas, se 
encuentran separados por fronteras arbitrarias. En el caso de la cola
boración peruano-boliviana, el acuerdo está destinado a dotar de tex
tos escolares, sociocultural y lingüísticamente adecuados, a escuelas que 
atienden a nifi.os Quichua y Aimara que habitan a uno y otro lado de 
la f rontera. 32 

4. EI balance 

Aunque al hacer el recuento de las actividades dei programa a lo 
largo de sus casi trece anos de operación en Puno, se han adelantado 
ya algunos elementos relativos a una apreciación de su trabajo, en esta 
sección quisiéramos abordar de manera más crítica lo hecho como lo 
que queda todavía por delante, para hacer de la EB en Puno una acti
vidad permanente y no sólo un bito más en la historia punefi.a de inno
vaciones educativas. 

El PEBP constituye la única experiencia de EB en el país evaluada 
por un grupo totalmente integrado por especialistas independientes. 33 

La evaluación del entonces proyecto experimental fue encomendada 
al Departamento de Investigación Educativa dei Politécnico Nacional 
de México (DIE) y estuvo a cargo de cinco especialistas: una antropó
loga, dos sociolingüistas y dos educadores. 34 

Cuatro investigaciones adicionales importantes tomaron al PEBP 
como objeto de estudio. Debemos referirnos a la investigación de N. 
Hornberger sobre la EB y su incidencia en el mantenimiento dei Que
chua y que comprendió afio y medio de trabajo de campo en escuelas 
rurales dei departamento de Puno (cf. Hornberger, 1990); al estudio 
llevado a cabo bajo la conducción de I. Jung, por un grupo de estu
diantes de postgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, en el 
marco de los cursos de Didáctica de Educación Bilingüe y Métodos y 
Técnicas de Investigación I (cf. Jung et ai., 1990); a la tesis de maestría 
de P. Arias sobre la relación existente entre aprendizaje de la matemá
tica y uso del Aimara en el aula (cf. Arias, 1990); y, al análisis de los 

36 



materiales educativos dei programa, encomendado a un equipo nacio
nal de especialistas conformado por dos lingüistas, un antropólogo y 
un educador (cf. Cerrón-Palomino et ai., 1988). 

4.1 Los Activos 

4.1.1 En cuanto al programa como tal 

Como dijéramos en otro lugar (López, 1987 y 1988b), la EB en 
Puno, al igual que en otras partes dei país, ha debido desarrollarse siem
pre en un contexto adverso. En el caso de Puno se trata de una educa
ción que va contracorriente pero que ha sobrevivido cuatro períodos 
políticos diferentes y que, si bien requiere aún mucho más trabajo en 
su etapa de generalización en Puno y de expansión a otras áreas de ca
racterísticas similares, ha logrado ya: 

a) elaborar una concepción de EB para toda la escuela primaria, 
plasmada en documentos diversos y, sobre todo, en una estructura cu
rricular ad hoc para toda la educación primaria; 

b) desarrollar una metología de ensefianza dei Quechua y dei Ai
mara como lengua materna en seis niveles, con vistas al cultivo y de
sarrollo de estas lenguas por parte de los educandos. Tal metodología 
ha sido descrita en documentos diversos (cf. Jung y López, 1988 y 
Cerrón-Palomino et ai., 1988) y en textos escolares y guías para maes
tros que van dei primero al sexto grado de educación primaria (ver 
Anexo); 

c) disefiar una metodología de enseiianza dei Castellano para los 
seis grados de educación primaria, de cara a una apropiación y uso efi
ciente de esta lengua en contextos diversos, que se refleja en diferentes 
trabajos (Jung y López, 1988, en el Anexo, y López y Jung, 1989 y 
1990) y en los textos escolares y guías correspondientes; 

d) construir una concepción y metodología para la ensefianza de 
la matemática, las ciencias naturales y las ciencias sociales, para los 
seis grados de una educación primaria bilingüe, recurriendo en el pro
ceso tanto a la lengua materna de los educandos como al Castellano, 
desde una perspectiva intercultural (cf. Dietschy-Scheiterle, 1988; Va
liente, 1989; Villavicencio, 1990, en el Anexo); 

e) poner al tanto a números considerables de maestros, especialis
tas y funcionarios dei ámbito punefio respecto de los fundamentos y 
metodologías de EB y capacitar a docentes de la región también en la 
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escritura dei Quechua y dei Aimara y en la aplicación de los textos es
colares elaborados para la ensefianza de y en vernácula y de y en Cas
tellano; 

f) dotar de textos escolares a escuelas que normalmente no cuen
tan con el más mínimo material didáctico para apoyar la apropiación 
de conocimientos por parte de los educandos; 

g) publicar materiales en Quechua y Aimara de amplia difusión 
con el fin de revalorar las manifestaciones culturales campesinas; 

h) contribuir a la normalización lingüística dei Quechua y dei Ai
mara, tanto a nivel regional como nacional, a partir dei uso amplio 
de estas lenguas en el sistema educativo formal (cf. Cerrón-Palomino 
et ai., 1988); 

i) promover y apoyar la formación de recursos humanos para la 
EB en la región, a través de la inclusión en los currículos de formación 
magisterial y de prof esionalización docente dei Instituto Superior Pe
dagógico de Puno de cursos relacionados con la EB y de la creación 
dei Programa de Postgrado en Lingüística Andina y Educación en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional dei Altiplano;35 

j) demostrar las ventajas de una EB a través de la realización de 
investigaciones diversas, de su discusión y difusión, contribuyendo a 
un debate cada vez más amplio ai respecto, tanto a nivel nacional co
mo internacional; 

k) contribuir significativamente a la discusión en torno a la EB 
en el país, a la situación sociolingüística nacional y ai futuro de las len
guas y culturas oprimidas; 

1) dialogar con numerosos padres de familia y líderes comunales 
en torno al uso dei Quechua y dei Aimara como lenguas de educación 
y a los resultados que se iban logrando con la aplicación de la EB en 
Puno; 

m) transmitir semanalmente programas de radio en Quechua, Ai
mara y Castellano, tendientes a la revaloración de lo andino en el con
texto regional; 

n) modificar las actitudes de la sociedad regional de manera tal 
que ahora sea más fácil hablar de EB y aún de una educación rural 
o indígena, cosa que hace doce o trece anos era poco menos que im
pensable. A este respecto, la evaluación que hicieran Rockwell et ai. 
seíiala que: 
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guas indígenas, y proponen que se dé educación bilingüe en las 
escuelas profesionales y en las zonas urbanas a castellano hablan
tes ... En relación con los padres, a partir de una mayor involucra
ción con los asuntos escolares que se asocia con la adscripción de 
una escuela ai PEEB, se expresa cierta apropiación del debate en 
torno a la educación bilingüe ... [En relación a esto] no es extrafio 
encontrar ciertas actitudes constantes entre los habitantes, que no 
parecen variar según el estrato social y tipo de comunidades del 
cual provienen. Estas incluyen ... una gran lealtad lingüística ba
cia el aymara y el quechua, y la certeza de que no están en peligro 
de perderse ... la inclusión dei aymara o dei quechua como lenguas 
meta dei aprendizaje escolar, a condición de que se garantice la 
adquisición dei Castellano y la función socializadora de la escuela 
respecto ai mundo exterior (1989:168-9). 

4.1.2 En cuanto a los primeros usuarios dei PEBP: los nifios campesi
nos quechua y aimarahablantes 

Los estudios evaluativos llevados a cabo arrojan, entre otros, re
sultados a favor de una EB como la dei PEBP, principalmente en lo 

• que conc1erne: 

a) la participación activa en el aula. 
Se observó en los nifios de los diversos grados evaluados un ma

yor nivel de participación en el desarrollo dei proceso educativo y un 
mayor grado de fluidez en la relación con el maestro que el anotado 
en las escuelas no-bilingües ( cf. Hornberger, 1989, 1990, 1991 ; Rock
well et ai., 1989; Arias, 1990; Jung et ai., 1990). A este respecto Horn
berger (1989: 61-65) comenta que: 

Un indicador de éxito en la transmisión de contenido en las escue
las bilingües se refleja en el nivel de participación oral en el desa
rrollo del proceso didáctico. U n investigador dei PEEB-P me co
mentó una vez que en las grabaciones de las clases bilingües siem
pre se percibía un mayor nivel de ruido o bulla que el que se podía 
observar en las clases no-bilingües; ruido que traslucía un mayor 
nivel de participación de los nifios en el desarrollo dei proceso di
dáctico. La clave aquí estaba dada por la diferencia existente en
cuanto a las lenguas utilizadas en el aula como vehículo de educa
ción. Lo interesante dei caso es que en las clases bilingües no sólo 
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sólo se notaba una mayor frecuencia de uso del quechua, sino tam
bién un mayor uso de la lengua misma, tanto en términos de can
tidad como de complejidad ... A menudo se dice que los ninos que
chuas, y en general los educandos indígenas de cualquier parte dei 
mundo, son de naturaleza tímida y reticente; y que esta es la ra
zón por la que rara vez hablan en clase. De ahí que se nos reco
miende no interferir con sus patrones culturales de comportamiento 
al pedirles que hablen más. A la luz de mis observaciones, sin em
bargo, pienso que deberíamos preguntarnos si es que, por lo me
nos parte de esa reticencia no se debe a que, en muchos casos, la 
lengua de la escuela es un idioma totalmente extrano para el nino. 

b) las oportunidades de éxito que la escuela bilingüe brinda a los 
educandos menos favorecidos. 

En comparación con las escuelas en las que no se hace EB, los ni
nos menos favorecidos dei PEBP (ninos con menos acceso al castella
no en sus ambientes naturales y ninãs en general) logran igualar a sus 
companeros con mejores posibilidades de éxito, en lo que a rendimien-

' 
to escolar se refiere (cf. Rockwell et ai., 1989). Así estos investigadores 
afirman que: · 

Las escuelas PEEB favorecen el desarrollo de los ninos, que tradi
cionalmente están en desventaja en la escuela ... en apropiación dei 
Castellano, apropiación de escritura y problemas matemáticos, es 
decir, en aquellas habilidades que requieren en mayor grado que 
otras cierto umbral de competencia comunicativa. En estas escue
las el uso de LI favorece los resultados aun en L2 en estos domi
nios. Con ello tiende a disminuir la desventaja inicial de las ninas 
y los alumnos con menor acceso extraescolar ai castellano. Las es
cuelas comparativas, por el contrario, tienden a mantener la dife
rencia inicial, en tanto no logran el nivel requerido de compren
sión de la lengua para tener éxito en los dominios mencionados 
(p. 175). 

c) la comprensión de lectura y de razonamiento lógico. 
Se ha observado que los ninos de las escuelas bilingües logran un 

mejor nivel de procesamiento de información escrita como de resolu
ción de problemas matemáticos (cf. Arias, 1990 y Rockwell et ai., 1989), 
así como también de las operaciones básicas (cf. Arias, 1990). 
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d) el manejo oral y escrito dei Castellano. 
"La educación bilingüe muestra una eficacia mayor para la apro

piación dei Castellano por parte de los nifios , permitiendo un manejo 
más apropiado ... en sus formas oral y escrita y una mayor calidad 
en la pronunciación'' (Soberón, 1988:7; Jung et ai., 1990). Asimismo, 
Rockwell et ai. (1989:81) sefialan que "en las mejores escuelas bilin
gües se ha generado un ambiente bilingüe y educativo que permite una 
mayor apropiación dei castellano por parte de los alumnos, favorecien
do sobre todo a las nifias y a los alumnos con menor dominio dei cas
tellano". Por su parte Jung et ai. (1990:217) manifiestan que: 

En lo que respecta a la escritura, en la mayoría de las habilidades 
lingüísticas hemos notado una ventaja significativa para las escuelas 
bilingües ... Los escritos son un poco más extensos y las estructu
ras gramaticales de mayor complejidad. El mejor manejo de la es
critura se refleja también en una lectura más fluida pero también 
más consciente. 

A este respecto es también interesante anotar que, en un experi
mento llevado a cabo en 1988 en una escuela Aimara con nifios dei cuar
to y sexto grados, se constató que los educandos bilingües lograban 
niveles más altos de complejidad sintáctica y discursiva en su produc
ción escrita en Castellano que en la hablada (cf. López y Jung, 1990). 

e) el manejo oral y escrito de la lengua materna. 
Como es obvio, los nifios de las escuelas PEBP demuestran un me

jor manejo de la Ll, sobre todo en lo referente a expresión escrita y 
a la facilidad, confianza y solvencia con las que actúan en eventos co
municativos diversos que tienen como medio al Quechua o al Aimara 
(cf. Hornberger, 1990): 

( ... ) cuando a los educandos seles alentaba a hablar en quechua, 
ellos hablaban más y lo hacían a través de expresiones más varia
das ... En el primer grado de Quinsachata, donde los alumnos es
taban acostumbrados a que su prof esor les hablara en Quechua 
todo el tiempo, a menudo se llevaban a cabo vívidas discusiones 
entre maestros y alumnos (Hornberger, 1989:63-65). 

Los resultados aquí brevemente resefiados son producto de diver
sos estudios evaluativos que, en las condiciones de incomprensión en 
los que se mueve la EB nacional, tuvieron que medir a los nifios pro
ducto dei programa bilingüe en función dei perfil y objetivos dei pro
grama oficial, a sabiendas de los énf asis diferenciados existentes entre 
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ambos y, sobre todo, de una amplia gama de objetivos y contenidos 
ligados a lo andino que el currículo bilingüe considera pero que, pre
cisamente, el oficial ignora. Pese a ello, los niíios dei programa bilin
güe salieron airosos en áreas y prácticas escolares de suma importan
cia para su futuro como individuos de una sociedad letrada y como 
potenciales estudiantes de secundaria: manejo de Castellano oral y 
escrito, comprensión de lectura y razonamiento lógico. Dichos resul
tados constituyen ahora para la EB una carta de presentación frente 
a las autoridades educativas regionales y nacionales a la vez que una 
exigencia para que se dé carta libre a una modalidad educativa que 
revalore lo propio y posibilite una apropiación inteligente y crítica 
de lo ajeno. 

Ahora que estamos en capacidad de mostrar evidencias empíricas 
de que estos niiios no se encuentran en desventaja frente a sus pares 
de las escuelas tradicionales, valdría la pena indagar sobre todo lo de
más que ellos han logrado aprender y sistematizar a través de su inser
ción en una EB. Estoy seguro que entonces los resultados nos sorpren
derían todavía más y no cabría duda alguna respecto a las ventajas de 
una EB en contextos como el descrito. 

Los estudios realizados coinciden con el propio equipo dei PEBP 
en cuanto al rol que en estos resultados cumple el uso que el programa 
le asigna a la lengua materna en el aula. Se ha llegado a la conclusión 
de que logros como los reseiiados no son sino producto de un proceso 
complejo de acumulación de factores, a partir dei hecho mismo que 
el uso de la lengua materna de los niiios en un ambiente institucional-for
mal como la escuela y la referencia constante al saber propio generan 
en ellos autoestima y desarrollan una autoimagen positiva que les per
mite abordar el reto de aprender, con confianza y seguridad, en un con
texto formal y, por momentos, en una lengua que todavía no se mane
ja dei todo bien. 

Parece que es a partir de esta nueva y más positiva relación af ecti
va con la escuela, que el nino logra igualar y aun adelantar a quienes 
sólo estudian en Castellano y por ende están más expuestos a este idio
ma. Resultados como és tos definitivamente apuntan en favor de una 
EB y, sobre todo, dei uso amplio de la vernácula como lengua de edu
cación. Pero nótese además que los educandos con menores posibili
dades de aprender el Castellano fuera de la escuela y por ''vía natu
ral'' logran alcanzar a sus pares con mayores oportunidades de éxito 
en esta tarea, sólo cuando se encuentran inmersos en programas edu
cativos bilingües. 
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Por otro lado, consideramos importante destacar que los estudios 
realizados en Puno coinciden con investigaciones llevadas a cabo en 
otros contextos (cf. Cummins, 1979, 1982 y Skutnabb-Kangas, 1983) 
en cuanto ai efecto que el uso y ensefíanza de la lengua materna tienen 
sobre el manejo que los estudiantes de una modalidad bilingüe logran 
de la segunda lengua. 

En Puno se ha podido corroborar también que mientras mayor 
es el tiempo que el nifio dedica ai estudio de su propia lengua en el aula 
mejor es el manejo que logra dei Castellano. Y ello no tiene otra expli
cación que el aprendizaje y uso de la nueva lengua se sustentan en las 
estrategias cognitivas que el educando alcanza desarrollar por medio 
de una lengua que ya conoce y en la familiaridad que el educando lo
gra en el tratamiento y análisis de una lengua conocida (su Ll); estra
tegias y habilidades que después aplica a la segunda lengua, aun cuan
do la escuela no le provea los estímulos e insumos necesarios para apren
der eficientemente el Castellano. Es interesante anotar que los nifíos 
punefíos, producto de una escuela bilingüe, han demostrado un mane
jo dei Castellano equiparable o a veces superior ai de sus pares de las 
escuelas vehiculadas en Castellano, aun cuando la ensefianza de Cas
tellano como segunda lengua en el proyecto inicialmente adoleció de 
serias limitaciones, en cuanto a la capacitación de los maestros y a la 
propia elaboración de materiales en esta área. 

En este mismo sentido, nos parece importante hacer mención a 
otro resultado que arrojara la evaluación externa y que está relaciona
do con la hipótesis de las transf erencias de estrategias y habilidades 
dei contexto de una lengua a otra. En el estudio en mención ( cf. Rock
well et ai., 1989), se detectó que la transferencia de habilidades rela
cionadas con la lengua escrita no se daba únicamente de la lengua ma
terna a la segunda, en nifios alfabetizados inicialmente en Quechua y 
Aimara, sino también en dirección inversa, en educandos de lengua ma
terna Quechua o Aimara pero que habían sido alfabetizados en Cas
tellano. Nos parece fascinante y extremadamente prometedor que ese 
mismo proceso pueda darse en el sentido inverso: de la lectura y escri
tura en segunda lengua (el Castellano) a la lengua materna, si es que 
a los nifíos se los coloca en una situación de libertad y opción y se les 
permite escribir en la lengua que más deseen. Nos parece interesante 
encontrar que en dicha investigación, por lo menos, algunos nifios de 
las escuelas de control (centros educativos tradicionales vehiculados en 
Castellano) hayan escogido el Quechua o el Aimara para resolver las 
tareas que el equipo investigador les planteó y que, a1 hacerlo, recu-
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rrieran a los conocimientos que tenían respecto de la lengua escrita, 
de sus normas y funcionamiento, conocimientos adquiridos a través 
de su manejo de la lectura y escritura en Castellano. 

Evidencias adicionales que apuntan en la misma dirección y que 
corroboran la mencionada hipótesis son las que nos ofrece una investi
gación llevada a cabo en una escuela urbano-marginal de la ciudad de 
Puno por una egresada de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
dei Altiplano con niiios que cursaban el cuarto grado de primaria (cf. 
Mendoza, 1989). Los niiios que participaron en este estudio demostra
ron su capacidad para escribir en Quechua, pese a que no lo habían 
hecho nunca antes, y no se opusieron en ningún momento a hacerlo. 
Es igualmente interesante anotar que, si bien, como es natural, los es
critos de los niiios en Quechua contenían errores de tipo ortográfico, 
fue posible observar como estos educandos, a partir de su manejo to
davía incipiente de la escritura en Castellano, andaban en búsqueda 
de una representación fonológica adecuada; vale decir, los errores or
tográficos de estos niiios reflebajan cierto nivel de sitematicidad y re
flejaban grados distintos de apropiación dei funcionamiento dei alfa-

to 

beto Castellano (ibid.). 
Se estarían así corroborando, esta vez desde los Andes, resulta

dos, que la literatura especializada registra para otros contextos, que 
nos permiten hacer proyecciones respecto de una modificación sustan
cial dei perfil diglósico andino: si un número mayor de educandos an
dinos desarrolla su intelecto a través de un mayor y más consciente uso 
de su primera lengua en la escuela, sin que ello vaya en desmedro de 
su aprendizaje dei Castellano, tal vez de aquí a unas décadas, conte
mos con generaciones de verdaderos bilingües, cuya incidencia en el 
panorama sociolingüístico altiplánico pueda contribuir a su modifica
ción sustancial. 

Pero, si además aprovechamos las lecciones que hemos aprendido 
en Puno a través de los estudios realizados en la zona, e imaginamos 
estrategias distintas pero igualmente válidas de EB, que promuevan el 
uso escrito de las vernáculas, a partir de los conocimientos adquiridos 
por los niiios respecto de la escritura en Castellano, podrían darse sal
tos cada vez más grandes y ampliar la cobertura de los programas edu
cativos bilingües para atender así no sólo a quienes inician su escolari
dad sino también a aquellos que ya han desarrollado algunas experien
cias en el ámbito escolar. Entre 1983 y 1985, en una experiencia de re
vitalización cultural Aimara en la que tuve oportunidad de participar, 
con compaiieros de la Federación Distrital de Campesinos de Acora, 
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en Puno, comprobamos también cuán fácil resultaba para los jóvenes 
aimaraparlantes de 4to y 5to de secundaria, que asistían a nuestras jor
nadas sabatinas, apropiarse de la escritura en Aimara y cuán rápido 
comenzaban a redactar pequenos textos en su propia lengua, a partir 
de lo que sabían de la escritura en Castellano (cf. López, 1989). 

Lo propio le ocurrió a Hornberger (1989:67) cuando, en el curso 
de sus entrevistas a nifios de escuelas no-bilingües, algunos de ellos se 
interesaban por los libros de lectura en Quechua que ella llevaba -
libros elaborados por el programa bilingüe. En tales eventos, la men
cionada investigadora pudo también compro bar que los nifios alf abe
tizados en Castellano podían, sin muchos tropiezos, pasar a la lectura 
en Quechua y, lo que es más, ensayar una mejor lectura que cuando 
leían en Castellano: 

Los nifios se sentaban y apretujaban alrededor de los libros du
rante el mayor tiempo posible, turnándose para leer. Leían flui
damente, aunque la mayoría de ellos no había nunca tenido la opor
tunidad de leer en quechua. Ocasionalmente requerían de explica
ciones acerca de algunas letras que no les eran familiares ... ; sin 
embargo, por lo general una explicación corta era suficiente. Leían 
con comprensión, riéndose cuando era oportuno, haciendo comen
tarios y resumiendo a sus compafieros lo que habían leído. Se tra
taba de los mismos nifios que a duras penas podían descif rar una 
oración de su libro de lectura en castellano y quienes, por lo gene
ral, no tenían idea alguna de lo que leían en voz alta. 

Este tipo de evidencias adicionales respecto a la transf eribilidad 
de la lectura y escritura en Castellano a la lectura y escritura en lengua 
indígena deberían ser tomadas en cuenta en futuras acciones de EB, 
de manera tal que los programas se planteen la posibilidad de atender 
también a nifios y jóvenes ya alfabetizados en Castellano, para ofre
cerles la oportunidad de leer y expresarse por escrito además en su pro
pia lengua. Vale decir, consideramos que ha llegado la hora de ensayar 
la EB desde diversos ángulos y desde puntos de partida variados y no 
hacerlo siempre desde el primer grado y sólo tomando a la vernácula 
como punto de partida. Las lecciones de Puno nos permiten también 
avizorar estrategias de EB que parten de momentos diferenciados de 
la vida escolar dei nifio indígena, sobre todo, en contextos como el pu
nefio, en el cual, pese a la diglosia y ai peligro de la extinción, las ver
náculas constituyen aún idiomas de mucha vitalidad. En situaciones 
como éstas, el potenciamiento de los idiomas indígenas, a través de la 
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lectura y la escritura, podría también apoyarse en el conocimiento de
sarrollado por los niftos sobre estas capacidades a través de su inser
ción en un contexto escolar mediado principalmente por el uso del Cas
tellano. De otro lado, acciones como éstas no traerían mayor reacción 
encontra por parte de los padres de familia de estos educandos - algo 
que tampoco ocurrió en Acora - p~r cuanto el pasaje a la lectura y 
escritura en lengua indígena no sería visto como "desventaja" sino co
mo un "plus"; y más bien se sustentaría en el logro de ese tan primor
dial objetivo que se espera que todo educando indígena logre a través 
de su inserción en el mundo escolar: la lectura y escritura en Castella
no. 

Como lo seftalan también Jung et ai. (1989:244) ai comentar las 
evidencias como las que aporta Mendoza (1989) a esta discusióil: 

Esto podría contribuir enormemente a la dif usión de las lenguas 
vernáculas en el contexto urbano. Debido a la migración, una por
ción importante de quechua o aymarahablantes viven en ciudades 
y son sometidos a un proceso rápido de castellanización. No obs
tante, éste es un proceso con muchas contradicciones y muchos 
hablantes de las lenguas ancestrales ubicados en los centros urba
nos están preocupados por la preservación de su cultura. Una po
sibilidad de contribuir a este afán podría ser la introducción de 
la lectura y escritura en lengua vernácula en las escuelas urbanas; 
esto no requeriría mucho tiempo y esfuerzo y ai mismo tiempo 
abriría nuevos espacios y perspectivas de uso a las lenguas verná
culas. Éstas ya no serían únicamente lenguas de la población cam
pesina, sino también lenguas escritas en las cuales la población mar
ginada de las ciudades podría expresar sus aspiraciones. 

Para apoyar esfuerzos como éstos, por lo menos en Puno, se cuenta 
con todo un conjunto de materiales educativos producto de la ejecu
ción dei PEBP (ver Anexo 1) que, si bien diseftados para la enseftanza 
dei Quechua y dei Aimara como lengua materna, bien podrían utili
zarse para promover la lectura y escritura en estos idiomas, ya que, 
después de todo, estamos hablando de educandos cuya lengua mater
na es una lengua indígena. Pero así como estos materiales validados 
para la enseftanza del Quechua y dei Aimara podrían ser utilizados en 
la educación formal, de igual forma podrían apoyar procesos de revi
talización cultural y de promoción de la lectura en vernácula con jóve
nes y adultos alfabetizados en Castellano, pero que están fuera dei sis
tema educativo formal, para, previa adecuación, apoyar también pro-
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cesos -de recuperación de la vernácula en aquellas zonas urbano
marginales en las que la lengua ancestral cede terreno frente al Caste
llano. 

Con pléyades de sujetos indígenas letrados y su acción, el bilin
güismo que por ahora se nos presenta como utópico y proyectivo co
menzaría entonces a hacerse realidad. Para ello será imprescindible in
centivar una nueva práctica docente que apoye el avance institucional 
de la vernácula. De un lado, es menester que los maestros sigan el ca
mino de sus educandos y recuperen la confianza en las vernáculas co
mo vehículos de educación y las descubran como medias válidos de 
transmisión y generación de conocimientos. No menos indispensable, 
de otro lado, será estimular en los docentes la producción de textos 
y materiales escritos diversos en vernácula, de manera tal que estos idio
mas se vayan potenciando y elaborando cada vez más. La socializa
ción de investigaciones y ensayos, como los mencionados en este tra
bajo, bien podrían contribuir al logro de estos objetivos. 

Pero, lo que todavía es más importante para contribuir, desde la 
escuela, a la reversión dei proceso diglósico que amenaza la continui
dad de los idiomas indígenas oprimidos es que maestros y padres de 
familia tomen conciencia dei cambio sustantivo que se suscita en el sa
lón de clases y en el desarrollo dei proceso educativo cuando la verná
cula vehicula la interacción maestro-alumnos. Es necesario hacer cons
cientes a padres y maestros que en un contexto tal, docentes y educan
dos rompen ataduras, liberan su expresividad y el ambiente del aula, 
tradicionalmente silencioso, promueve el intercambio permanente de 
ideas, de experiencias de vida, de creencias, de saberes y conocimien
tos y se gesta un clima de aprendizaje permanente que no contribuye 
a otra cosa que al enriquecimiento permanente de niiios y maestros. 
Por lo demás, los maestros deben reflexionar sobre la potencialidad 
de cambio didáctico y metodológico que of rece el uso de un idioma 
que todos entienden a cabalidad y que usan de manera espontánea: 
cuando la barrera de la incomunicación se rompe, por el uso de la len
gua mejor conocida y manejada por todos en la vida cotidiana, no es 
uno solo el que transmite conocimientos y los más que los reciben y 
procesan sino más bien se genera una atmósf era de interaprendizaje 
donde todos pueden aportar y enriquecer el proceso educativo. 

Los resultados obtenidos en Puno dan muestras, una vez más des
de los Andes, que sólo es posible pensar en metodologías activas y en 
una pedagogía participativa si se les da oportunidades a los actores dei 
proceso educativo de expresarse libremente haciendo uso de su lengua 
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materna. Por lo demás, es igualmente importante reflexionar sobre al
gunos efectos que tiene, en la evolución lingüística de los educandos, 
recurrir a metodologías activas y al uso permanente de su lengua ma
terna en la escuela: el habla de los nifios se complejiza y su expresión 
en vernácula se muestra más elaborada. Tales hechos no sólo contri
buyen al logro de una mayor competencia en la lengua materna sino 
también refleja el desarrollo de operaciones cognoscitivas más com
plejas por parte del educando. Como lo sefiala uno de los informes alu
didos (Hornberger, 1989:61 y ss.): 

Cuando los estudiantes se sentían libres para hablar en su propia 
lengua se notaba en ellos una tendencia a hablar más de lo que 
normalmente decían cuando se veían limitados a hacerlo sólo en 
castellano, como ocurría en las clases no bilingües ... mientras que 
el uso del castellano por parte de los educandos ... consistía prin-
cipalmente de respuestas de una sola palabra ... su uso dei que-
chua era más variado y gramaticalmente más complejo. En otras 
palabras, cuando a los educandos seles alentaba a hablar en que
chua, ellos hablaban más y lo hacían a través de expresiones más 
variadas . 

Un hecho que refuerza el rol dinamizador dei aprendizaje que cum
ple la lengua materna y el efecto que su uso tiene sobre didácticas y 
metodologías efectivas se deriva de las diferencias observables no sólo 
entre escuelas bilingües y no-bilingües, sino también al interior de una 
misma escuela que en algún momento fue bilingüe pero después dejó 
de serio. Los comentarios de Hornberger en favor del programa de Puno 
se refieren principalmente ai centro educativo de Quinsachata que en
tre 1980 y 1983 f ormó parte dei PEBP pero que, por decisión de sus 
nuevos maestros y de la influencia que éstos ejercieran en la comuni
dad, dejó de serio a partir dei afio escolar de 1984. Esa misma escuela 
f ormó parte de la submuestra de escuelas de control, en su condición 
de centro educativo no-bilingüe, en la investigación comparativa que 
llevaron a cabo los estudiantes de postgrado de la Universidad dei Al
tiplano en 1987 (cf. Jung et ai., 1990). En sólo tres afios de intervalo, 
el rendimiento de los educandos era distinto y su nivel de participación 
en el desarrollo dei proceso educativo menor. En otras palabras, los 
resultados eran diferentes ai cambiar de metodología y ai volver a una 
escuela instrumentada principalmente en Castellano (ibid.). 

Pero, frente a resultados sumamente alentadores como los aquí 
resefiados, existen también algunas sorpresas y discrepancias entre ai-
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gunos de los resultados obtenidos en las investigaciones evaluativas lle
vadas a cabo en Puno. Ello ocurre principalmente en lo que concierne 
el nivel de manejo que logran los estudiantes de las escuelas bilingües, 
frente a sus pares de las escuelas tradicionales, en la asignatura de ma
temática. La evaluación externa concluye que los ninos de las escuelas 
dei PEBP logran un mejor rendimiento relativo en un área identifica
da como de resolución de problemas matemáticos; mientras que los 
alumnos de las escuelas tradicionales obtienen mejores resultados en 
el área de operatoria matemática (cf. Rockwell et ai.). 

En otras palabras, ai cabo de cuatro anos de escolaridad, los ni
nos producto de una EB han desarrollado capacidades que les permi
ten analizar el problema planteado, razonar y abordar su resolución, 
resolviendo las operaciones matemáticas implícitas y contextualizadas 
en la formulación dei problema, pero no reaccionan de manera igual
mente exitosa cuando frente a la resolución de operaciones matemáti
cas descontextualizadas, que suponen, de un lado, un tratamiento me
cánico de la inf ormación y haber memorizado tablas y relaciones y, 
de otro, un mayor nivel de abstracción en cuanto no se trabaja ya con 
un lenguaje "natural" sino con uno "formalizado". 

AI confrontarnos con este hallazgo consideramos que los resulta
dos podrían tener relación, de una parte, con la distinción establecida 
por Cummins (1979 y 1982) entre aquellas situaciones comunicativas 
de contexto reducido y aquellas otras de contexto ampliado, planteán
donos la hipótesis de que tal vez cuatro anos de escolaridad bilingüe 
no serían suficientes para llegar a un umbral tal en el cual el nino bilin
güe estuviera en capacidad de resolver tareas comunicativas de contex
to reducido; esta hipótesis, por lo demás, encontrab.a sustento en las 
investigaciones desarrolladas en otros ambientes (ibid.). De otra par
te, consideramos que resultados como éstos podrían derivarse dei me
jor manejo lingüístico y comunicativo evidenciado por los educandos 
de las escuelas bilingües, que habría favorecido una mejor compren
sión de los textos que componen los problemas y, por ende, un mejor 
procesamiento lógico de los mismos. Sin embargo, no dejaba de sor
prendernos que estos ninos no hubieran todavía desarrollado automa
tismos que les permitieran resolver una operación matemática cuando 
se les presentaba descontextualizadamente. 

Revisando datos provenientes de otros estudios comparativos rea
lizados en el ámbito dei mismo programa, detectamos discrepancias 
en cuanto a tales resultados. Tanto en el estudio sistematizado en Jung 
et ai. (1990), mencionado líneas atrás, como en la investigación reali-
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zada por Arias ( 1990) en ocho escuelas punefias para su tesis de maes
tría, de cara a establecer la relación existente entre uso instrumental 
del Aimara y rendimiento en matemática, se encontró que los nifios 
de las escuelas bilingües también obtenían mejores resultados que los 
de las escuelas de control en la resolución de operaciones matemáticas 
presentadas descontextualizadamente. 

La falta de coincidencia en este aspecto, entre los diversos estu
dios promovidos por el PEBP, nos conf rontan con la necesidad de in
vestigaciones de otro tipo que nos permitan deslindar las diversas eta
pas de aprendizaje por las que atraviesan los nifios inmersos en pro
gramas de EB. Sólo de esta manera podríamos juzgar de forma más 
objetiva resultados como los aquí expuestos y, lo que es más, entender 
su razón de ser. Es imperativo promover a lo largo de los Andes el de
sarrollo de investigaciones de carácter longitudinal que promuevan un 
verdadero seguimiento de los nifios en proceso de bilingüización. Es 
por ello que lamentamos que en Puno no hayamos podido continuar 
con la evaluación longitudinal que nos planteáramos y que se ejecutó 
sólo hasta el segundo grado (cf. Van Lier, 1984). De haber seguido a, 
por lo menos, una promoción de nifios a lo largo dei proceso de esco
laridad primaria bilingüe estaríamos ahora en mejores condiciones pa
ra despejar dudas derivadas de sorpresas como las que ejemplifico a 
través de los resultados obtenidos en el área de matemática. En este 
sentido, es alentador que el Proyecto de Educación Intercultural Bilin
güe, que ejecuta desde 1990 el Ministerio de Educación y Cultura de 
Bolivia con apoyo dei Unicef, haya iniciado un estudio longitudinal 
en algunas de las escuelas Quechua-Castellano, Aimara-Castellano y 
Guaraní-Castellano que integran dicha experiencia. De aquí a unos afios 
quizá podamos contar con inf ormación que nos permita esclarecer al
gunas de las dudas derivadas en este informe. 

4.2 Los pasivos y las soluciones 

No todos los resultados de este ajuste de cuentas son positivos. Si 
bien la balanza se inclina bacia el polo afirmativo dei continuo existen 
todavía algunas tareas que el Ministerio de Educación y el Gobierno 
de la Región "José Carlos Mariátegui" tendrán que atender en esta nueva 
etapa de generalización. Entre ellas, principalmente, cabe referirse a la 
necesidad de intensificar el apoyo a los procesos de formación y capaci
tación docente y de establecer vínculos formales y eficientes con las or
ganizaciones campesinas en la ejecución de la EB en la región. 
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A pesar de las acciones desarrolladas en el marco dei PEBP, los 
estudios evaluativos han aconsejado intensificar el trabajo con los maes
tros. En cuanto a los docentes en servicio en las escuelas bilingües, la 
dependencia encargada de la supervisión educativa en la Dirección Su
bregional de Educación de Puno (DSREP) tendrá que poner mayor én
f asis - ahora que el proceso de elaboración de materiales ha concluí
do - en: 

a) asegurar la f ormación permanente de los maestros en servi cio 
estableciendo deslindes claros entre aquellos de f ormación, capacita
ción, actualización y especialización. Los diversos ensayos llevados a 
cabo en la región y los recursos humanos ahora disponibles como pro
ducto de cinco afios de f uncionamiento dei Programa de Postgrado de 
la Universidad dei Altiplano facilitarían la ejecución de estas acciones. 

b) garantizar el seguimiento y asesoramiento en sitio a los docen
tes, promoviendo además reuniones distritales e interdistritales de in
tercambio de experiencias entre maestros de EB. Una de las recomen
daciones de Rockwell et ai. (1989:181) apunta precisamente en esta úl
tima dirección: 

La evaluación reporta que en este momento de desarrollo dei PEEB 
hay un sector de profesores cuya experiencia en la aplicación dei 
mismo puede aportar valiosa inf ormación tanto para otros docentes 
como para el proyecto. Por ello, es recomendable la apertura de 
espacios donde los profesores dei PEEB puedan tener un inter
cambio sistemático entorno a problemas y soluciones encontra
dos en su propia experiencia de aplicación dei proyecto. 

c) apoyar tanto financiera como técnicamente a los tres Institutos 
Superiores Pedagógicos existentes en la región a fin de: 

1 - alimentar la ''f e'' de sus directivos y docentes en la viabilidad 
y conveniencia de una EB para la región, dotándolos de productos de 
investigación y material bibliográfico diverso sobre el tema; 

2 - establecer mecanismos conjuntos para retroalimentar a los gra
duados como docentes de EB, en sus primeros afios de trabajo en au
la; 

3 - proveer una reflexión permanente en torno ai currículo de for
mación docente vigente, a la luz tanto de la realidad local como de las 
nuevas ideas sobre la EB, producto de investigaciones como las rese
fiadas en este informe; 

d) producir y distribuir entre el magisterio de la región materiales 
de apoyo sobre aspectos técnico-metodológicos de la educación bilin-
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güe que ayuden ai maestro en su labor. Tales materiales podrían to
mar la forma de textos autoinstructivos y programas de video con de
mostraciones de clase. A este respecto, resulta interesante que en el pro
ceso de evaluación (ibid.: 181) fueran los mismos docentes los que pi
dieran más materiales de referencia: 

( ... ) solicitan más materiales metodológicos elaborados específi
camente para su trabajo en educación bilingüe. En una etapa pró
xima sería recomendable elaborar nuevos materiales de apoyo que 
retomen y aborden las inquietudes pedagógicas expresadas por los 
docentes. 

Los materiales audiovisuales, por su parte, dinamizarían los talle
res de capacitación y actualización a la vez que apoyarían a los dina
mizadores de tales eventos. 

Sería además interesante imaginar mecanismos que permitieran el 
aprovechamiento eficiente dei know how local, producto de los diver
sos cursos ofrecidos en la región. Habría que imaginar concepciones 
más flexibles de colaboración entre organismos estatales, como la 
DSREP y sus dependencias locales, y ONGs o individuos que quieran 
y deseen apoyar la generalización y mejoramiento de una tarea que, 
como la EB, en última cuenta, compete a todos y no sólo ai Estado. 
Pero, sobre todo, sería necesario asegurar una colaboración y coordi
nación estrecha entre la entidad responsable de la educación en la re
gión, la DSREP, y los centros académicos dedicados a la f ormación 
de recursos humanos: los tres Institutos Superiores Pedagógicos, la Fa
cultad de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano y el Pro
grama de Postgrado de la misma universidad. 

En lo tocante a las organizaciones campesinas y a su rol en la eje
cución de la EB, los estudios evaluativos reconocen como factor limi
tativo dei PEBP, no haber incorporado en su disefio la participación 
de las organizaciones· campesinas. Debido a su propia condición de pro
yecto gubernamental, a la época de dictadura militar en la que se im
plementa - en la cual las organizaciones populares eran satanizadas 
- y a las reacciones en contra de las propias medidas renovadoras que , 
asumieron algunas organizaciones, tales como el Sindicato Unico de 
Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) - que abiertamente se 
opuso a la Reforma Educativa-, a la tradición en boga en el país con 
programas de esta índole, y al hecho que las estrategias de la educa
ción popular no habían todavía calado en quienes hacíamos EB en el 
país, el Programa de Puno optó por limitarse al contacto con los pa-
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dres de familia de las comunidades en las cuales trabajaba, descuidan
do el diálogo constante con las organizaciones campesinas. Pero inclu
so este contacto f ue limitado e insuficiente como resultado de las de
mandas que el avance de la propia tarea educativa ponía sobre el equi
po de especialistas dei proyecto: definiciones curriculares, hasta cierto 
punto inéditas, que involucraban tanto aspectos antropológicos como 
lingüísticos y educativos; elaboración de materiales educativos; capa
citación de maestros etc. En un balance final de las actividades dei 
PEBP, éste es el aspecto más descuidado de su acción, sobre todo por 
la importancia que tiene el diálogo con las bases, en favor de la instru
mentación de una nueva idea educativa que contradice la tradición na
cional y que despierta inquietudes y dudas, históricamente determina
das, en los propios vernáculohablantes, y que caracterizan también a 
nuestra particular situación diglósica. En tal sentido, la apertura que 
reclamamos dei sector estatal tiene también relevancia en lo que con
cierne a la participación de las organizaciones indígenas y campesinas 
en la gestión educativa bilingüe. 

En el contexto de la novel regionalización dei país, esto ahora sí 
puede ser posible por cuanto en el seno de cada Asamblea Regional 
se encuentran representadas también las organizaciones de base dei cam
pesinado. Es a través de esos canales que quizás pueda establecerse una 
relación diferente y más fructífera. Ello, sin embargo, no debe signifi
car obviar todos los esfuerzos anteriores realizados a través de los me
dios de comunicación masiva y dei contacto directo con los padres de 
familia. Por el contrario, éstos deberían incrementarse y, en tal senti
do, podría ser provechoso retomar la práctica de los talleres para líde
res comunales implementados por el Programa de Puno una vez ai afio 

· y que el nuevo contexto político de violencia terrorista en la región nos 
obligó a suspender a partir de 1989. 

Pero, para que todas estas tareas puedan ser ejecutadas, será ne
cesario contar con un equipo técnico sólido conformado por profeso
res de habla Quechua y Aimara con amplia experiencia en la ejecución 
dei otrora proyecto. En este sentido, resulta sumamente alentador que 
la DSRE de Puno cuente ahora con cuatro plazas debidamente presu
puestadas para dos especialistas quechuahablantes y dos aimarahablan
tes; dichos especialistas integrarán el equipo de Supervisión Educativa 
de la DSRE y, junto con sus colegas de unidad y en coordinación con 
los especialistas de EB que existen en las dependencias locales, tendrán 
a su cargo el apoyo y seguimiento a los maestros. 

En suma, el reto ahora consiste en lograr institucionalizar la EB 
en Puno, sobre los cimientos colocados por el PEB, y apostar a un cam-
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bio sustantivo de ejecución de la modalidad, dejando atrás esa larga 
tradición de experimentalidad que ha marcado la ejecución de progra
mas como éstos en todo el país. 

En este sentido, es oportuno referirse a las acciones que viene des
plegando la novel Asociación de Prof esionales en Lengua y Cultura 
Andina (Aplyca), integrada por los egresados del postgrado puneiio 
y que están destinadas a respaldar la institucionalización de la EB. Una 
de las iniciativas recientes de dicha asociación apunta bacia el reforza
miento de las actividades de sus colegas de la DSRE: por convenio con 
esta última institución, organizan cursos de capacitación de un mes para 
docentes en servicio que se llevan a cabo durante el período de vaca
ciones escolares. 36 

De igual forma, la Aplyca lleva a cabo programas de difusión de 
la EB en Quechua y en Aimara, en acuerdo con una radioemisora lo
cal, y elabora, para la Federación Departamental de Campesinos, fo
lletos de difusión dei panalfabeto oficial Quechua-Aimara y de la es
critura en estos idiomas que son distribuidos por una ONG local entre 
las bases de la f ederación. 

Asimismo, la Aplyca participa directamente, en su condición de 
gremio de egresados, en el consejo dei tercer curso de postgrado en Lin
güística Andina y Educación de la Unap cuyo trabajo lectivo se inició 
en octubre de 1991. 

Y así como los egresados dei postgrado puneiio apoyan ahora la 
institucionalización de la EB en el altiplano, de igual forma una nueva 
institución conformada por jóvenes campesinos de habla Aimara, al
gunos de los cuales estuvieron ligados ai programa bilingüe de Puno, 
respalda también este proceso a través sus acciones de difusión y pro
moción de la lengua y la cultura Aimara. Los miembros de Sartaflasa 
("Nuestro despertar"), desde su local ubicado en la comunidad de Qha
ritamaya, a 40 km de la ciudad de Puno, preparan dos programas ra
diales semanales en Aimara destinados a propiciar la reflexión en tor
no a una educación vehiculada en lengua propia. De igual forma los 
concursos de música y danza organizados por ellos constituyen impor
tantes canteras en su af án por dinamizar el quehacer cultural ai mar a. 
Recientemente, jóvenes de comunidades vecinas han comenzado a emu
lar a sus pares de Qharitamaya y han formado el grupo Suma Chuyma 
("Bello corazón"), igualmente destinado a fomentar una amplia revi
talización cultural de toda esta zona. Acciones como las ejecutadas por 
estas dos ONGs de campesinos, en cierta forma, son resultado dei des
pertar cultural generado por la aplicación de programas de EB y, de 
hecho, redundarán en su beneficio. 
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5. Perspectivas 

De lo esbozado en este trabajo se deducen ya algunos de los rum
bos que habrá de tomar la EB en Puno y se observa también como 
aparecen actores sociales, distintos a los involucrados em su inicia
ción e instrumentación en la zona, que comparten la preocupación 
por la lengua, la cultura y la educación en el medio rural y que co
mienzan a asumir la dinámica social generada en torno a las lenguas 
y culturas ancestrales de la región en estos últimos trece aiios. Sin 
embargo, es necesario recalcar que el futuro de la EB en Puno está 
indisolublemente ligado ai futuro mismo de la EB a nivel nacional, 
así como también a la forma en la que evolucione la situación política 
en la región. 

De un lado, preocupa que no haya claridad respecto a los planes 
de expansión de la EB y que no se hayan reactivado las acciones de 
EB, ahora que parece haberse superado la incomprensión entre el go
bierno peruano y el Banco Mundial. Si bien fue meritorio que, pese 
a las restricciones ocasionadas por la suspensión dei préstamo corres
pondiente, el Inide y la Digebil siguieran impulsando algunas de estas 
tareas, con cargo a fondos del Tesoro Público, creemos que, en las con
diciones de adversidad en las que se desenvuelve la EB peruana, retro
cesos en planes ya anunciados e iniciados podrían generar retraimien
tos mucho más serios en lo que a la aceptancia de la EB se refiere. 

De otro lado, y en el mismo sentido, preocupa que la disponibili
dad financiera dei Sector Educación sea cada vez menor, que el dina
mismo que marcó los primeros dos anos de la Digebil haya decaído 
sensiblemente, y que ello obligue también a un repliegue de la EB en 
todo el país y, en particular, en el sur andino, dada la incapacidad de 
organizar todos los cursos y programas de capacitación necesarios pa
ra asegurar la marcha eficiente de la EB en la región. 

Lo poco que se pudo avanzar para sacar a esta modalidad adelan
te ha costado casi trece afíos de esfuerzos de índole diversa y la falta 
de continuidad podría borrar en plazos mucho más cortes los ef ectos 

· 1 positivos logrados. De ahí que resulte imperativo discutir el futuro de 
la EB en Puno, de cara a conseguir los recursos que ella requiere para 
su asentamiento definitivo en el nuevo contexto de la regionalización, 
y el de su futuro, a nível nacional, en un contexto marcado por un cli
ma de violencia innegable que hace cada vez más remota la posibilidad 
de un trabajo codo a codo con los directamente concernidos y sus or-. . 
gamzac1ones. 
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Pese a lo inf austo dei panorama, resulta alentador que la Asam
blea Regional de Puno, Moquegua y Tacna decidieran, por lo menos 
a nivel declarativo, hacer suyos los esfuerzos dei Programa de Puno 
y aceptar el reto de su continuación en las zonas quechua y aimaraha
blantes de la región. Ahora toca que esas declaraciones de índole polí
tica, de n_or sí importantes, se traduzcan en recursos contantes y so
nantes y en un mayor apoyo a su Subdirección Regional de Educación, 
encargada directa de la instrumentación de la EB en la región. Es igual
mente f avorable que los especialistas punefi.os, asumiendo la decisión 
de su Asamblea Regional se encuentren ahora abocados ai disefi.o de 
estrategias de capacitación de más supervisores y maestros. 

Como corolario de estos trece afi.os de actividad, no queda más 
que afirmar que parece haber llegado la hora para que esta modalidad 
educativa se libere de las ataduras de la experimentalidad y de otros 
constrefi.imientos, a menudo autoimpuestos, de manera tal que pueda 
convertirse en la modalidad que asegure una mejor calidad educativa 
en el medio rural. Las investigaciones realizadas, la existencia de nue
vos prof esionales de habla Quechua y Ai mar a especializados en EB y 
los avances logrados, tanto por nuestro programa como por otros si
milares, respaldan esta afirmación. 

En el Perú sabemos ya lo suficiente para echar a andar la EB a 
niveles de cobertura más significativos. Esa es una responsabilidad com
partida ahora con otros proyectos educativos en la zona andina y tam
bién con esos nuevos especialistas en EB de habla Quechua y Aimara 
que trabajan en distintos ámbitos dei sector educación: desde la escue
la rural hasta las aulas universitarias, pasando también por centros de 
investigación, ONGs, centros de formación magisterial y las propias 
dependencias dei sector educación, por lo menos en Puno. Estamos 
ah ora frente al reto de convencer a un número mayor de maestros y 
de disefi.ar y asegurar los mecanismos que les permitan apropiarse de 
ese acervo de conocimientos adquirido para ponerlo ai servicio de esos 
educandos indígenas que esperan, desde hace siglos, una educación más 
justa y un mínimo de respeto a uno de sus derechos fundamentales: 
el derecho a ser ellos mismos y a expresarse libre y espontáneamente. 
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NOTAS 

1 Texto revisado de una conferencia dei mismo título dictada por invitación de la Universidad de 
Campinas, Brasil, en el marco dei Simposio sobre Indios y No-índios, llevado a cabo en agosto 
1991. En este informe me baso en tres trabajos anteriores: "El Proyecto de Educación Bilingüe 
de Puno: de contextos y ajustes", aparecido en 1988 en Revista Peruana de Ciencias Sociales, 3, 
vol. I, pp. 9-27; "Educación bilingüe en Puno, lo hecho y lo por hacer", publicado en 1989 en 
Amazonfa Peruana, 18, pp. 127-144; y "Educación bilingüe en Puno-Perú: bacia un ajuste de cuen
tas", incluido en M. Zúniga, 1. Pozzi-Escot y L. E. López (1991), pp. 173•217. En cierta medida, 
el presente trabajo constituye una suene de collage actualizado, ampliado y enriquecido de estos 
tres artículos. 

2 Epígrafe tomado de Paisajes peruanos, tomo IX de Obras Completas de José de la Riva-Agüero, 

Lima, Pontifícia Universidad Católica dei Perú, p. 249. 
3 Durante su etapa experimental, el Programa fue denominado Proyecto Experimental de Educa

ción Bilingüe de Puno, concluida ésta a fines dei '88, asumió la denominación que ahora tiene. 
4 En sentido estricto, para rastrear la historia de los Andes centrales habrfa que remontarse a épocas 

aún más antiguas y quizá hasta por lo menos hace quince mil aiios cuando los primeros hombres 
aparecieron en estas tierras (ibid.). Aqui y para mis propósitos, tomo como referencia la época 
en la que los sacerdotes de Chavín expanden sus ideas religiosas y extienden su cultura (y su len
gua?) en vastos territorios de lo que hoy constituye el Perú. 

s De un lado, los estudios realizados por Torero (1970 y 1974) permiten afirmar que la expansión 
de las dos lenguas andinas de mayor difusión actual, el Quechua y el Aimara, desde sus lugares 
de origen en la costa y sierra central dei Perú bacia los Andes septentrionales, centrales y meridio
nales, se inicia primero en los siglos VI y VII, coincidentemente con la expansión dei imperio Hua
ri, para consolidarse más tarde en los siglos XV y XVI durante la hegemonia Inca. De otro lado, 
en relación al desplazamiento de algunos idiomas ancestrales, Cerrón-Palomino (1987:61) sostiene 
que: "Antes de la expansión dei quechua, y aun hasta mediados dei presente siglo, se hablaban 
en territorio peruano muchas otras lenguas, las que desaparecieron tanto ante el empuje de aquél 
como al dei castellano ... Aparte dei quechua ... existían otras tres lenguas generales empleadas en 
el antiguo territorio dei Tahuantinsuyo: el mochica (o muchic, más propiamente), el aru ... y el 
puquina. Fuera de éstas, se tiene noticias de otras lenguas menores ... en la costa norte ... la mochi
ca, llamada por los incas (y luego por los espaiioles) yunga .. ., la sec, la quingnam y la pescadora ... 
La familia aru, a partir de los Andes centrales ... en las serranias de Lima, en los actuales departa
mentos de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cuzco, Moquegua, Tacna y el altiplano puneflo. Ha
biendo sido desplazada por el quechua mucho antes de la conquista incaica, el vasto territorio en 
e! que se hablaba fue reduciéndose, quedando de ellos las reliquias aru habladas en Tupe y Cacbuy 
(província de Yauyos, departamento de Lima) y el aimara actual dei altiplano." 

57 



6 La familia lingüística Aru comprende ai Aimara, ai Cauqui y ai Jacaru. El Cauqui y el Jacaru 
cuentan con muy pocos hablantes en algunas comunidades de la sierra dei departamento de Lima. 
El Aimara en cambio se extendió hacia el sureste y hoy es hablado por cerca de dos rnillones y 
medio de personas en el sur dei Perú, Bolívia, el norte de Chile y de Argentina. Las lenguas Uru 
y Puquina forman parte de todo un conjunto de lenguas andinas que en el Perú se extinguieron 
a fines dei siglo XIX o principios dei XX. 

1 Como lo hemos sefialado, sin embargo, el Quechua había logrado expandirse ampliamente por 
los Andes, desde antes de su difusión por el aparato estatal incaico, llegando incluso, en opinión 
de algunos autores, a expandirse hasta el territorio ahora ocupado por el Ecuador. Para mayor 
información ai respecto consúltese el Capítulo II de Cerrón-Palornino (1987:49-76), y el Capítulo 
II de Mannheim, 1991. 

8 Traducción libre de la cita en inglés: " ... a cultural mosaic in which speakers of dfatinct and often 
unrelated languages lived cheek to jowl with one another, much as is currently the case in other 
parts of South America, such as the northwest Amazon." 

9 El arqueólogo Craig Morris (citado por Mannheim, 1991:34) sefiala que: " la brillantez de los lo
gros incas parece basarse en su habilidad para aceptar, usar y tal vez aun propiciar la variabili
dad" ("the brilliance of the Inka achievements seems to lie in its ability to accept, use, and per
haps even foster variability"). AI respecto Mannheim (ibid.) acota que: "El slogan dei siglo XVIII 
europeo 'una nación, un pueblo, un idioma' no rige para los Andes, si alguna vez lo hizo para 
Europa" ("The eighteenth-century European slogan 'one nation, one people, one language' does 
not hold for the Andes, if it ever did for Europe"). 

10 El informe de un cura de Condesuyos, Arequipa, citado por Mannheim (1991:45), da cuenta de 
la existencia de diversos idiomas en esa región aun a principios dei siglo XIX: •' ... aun cuando el 
quechua era el idioma más entendido, el aimara, el coli, el isapi y el chinchaysuyo (quechua norte
iío?) se hablaban ahí también" (" ... even though Quechua was the most widely understood langua
ge, Aymara, Coli, Isapi, and Chinchaysuyo (Northern Quechua?) were spoken there as well"). 

11 Según proyecciones dei Censo de 1981 realizadas por el Ministerio de Educación, a 1989 el Perú 
contaria con 8.000.000 de vernáculohablantes; de ellos, 214.000 serfan hablantes de una lengua 
amazónica y el resto de una lengua andina (cifras citadas en Villavicencio, 1989). 

12 Concordamos con Albó (1980) en cuanto a la necesidad de tomar las cifras censales con cautela 
y a considerarias como m(nimas, dadas las presiones sociales históricas que han ido en desmedro 
de las lenguas indígenas y que, a menudo, llevan a los indígenas encuestados a negar su real filia
ción lingüística. No obstante, creemos que datos como éstos deben ser analizados y tomados en 
cuenta en cuanto a su valor indiciai y en tanto nos seiíalan tendencias de cambio idiomático. 

13 No obstante, mucha gente en el país, incluídos algunos de los círculos políticamente más progre
sistas dei país, todavia opina como la hicieran muchos de nuestros ilustres conservadores de prin
cipios de siglo que como Riva-Agüero consideraran que: "No desconozco ... lo artificial que sería 
la reanimación erudita dei quechua; pero siendo ilusorio esperar su rápida extinción y la total cas
tellanización de los aborígenes, el elemento educado y superior dei país debe inclinarse hasta el 
indio, ya que éste no tiene fuerzas para subir hasta él, y no olvidar en la trea de aproximación, 
que es la verdadera reconstitución de la patria, el eficacísimo instrumento dei idioma, llave de la 
confianza" (1969 [1916):35). En un contexto tal, y pese a los avances logrados por la población 
indígena en el país y a la efectiva transformación de la faz dei país, el bilingüismo de mantenimien
to - bilingüismo aditivo - es aún de tipo eminentemente propositivo. 

14 AI cerrar estas líneas, desconozco si ellas tendrán todavia validez ai circular. Los planes de desbu
rocratización, privatización y enpequeiíecirniento dei Estado, que parece seguir fielmente el actual 
gobierno peruano, han llevado a las autoridades dei sector educación a proponer una sustancial 
modificación de la estructura organizativa dei Ministerio de Educación. Este hecho conlleva una 
igualmente significativa reducción de sus dependencias y, como siempre, los cortes siempre co
mienzan por aquéllas menos importantes. Parece ser que a partir de 1992, el Perú no contaria más 
con un ente normativo a nível nacional responsable de la educación bilingüe intercultural. Qui
nientos anos más tarde nuestros políticos siguen empecinados en desconocer la verdadera faz de 
este país. 
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15 Muestra de ello es que, pese a la legislación explicita y a las declaraciones oficiales en favor de 
una EB, las dependencias de nivel nacional, regional y local dei Ministerio de Educación no cuen
tan todavía con el personal que la instrumentación de estos programas exige ni en la cantidad ni 
en la calidad requeridas. 

16 Los programas de formación de recursos humanos para la educación bilingüe en actual ejecución 
se encuentran focalizados sólo en algunas zonas dei país, ahí donde algún proyecto experimental 
los ha planteado para superar las limitantes que siempre ofrecen los cursos de capacitación para 
maestros ya en servido. Precisamente el programa en el cual trabajo, el de la Universidad Nacio
nal dei Altiplano, surge en el marco dei Proyecto Experimental de Educación Bilingüe de Puno. 
El programa de postgrado de la UNA-P ofrece cursos de especialización en lingüística andina y 
educación bilingüe a nível de Segunda Especialización (de un afio de duración) y de Maestría (de 
dos anos de duración) a maestros y profesionales dei ámbito de las ciencias sociales no sólo de 
la región de Puno sino de todo el sur andino. Por dos promociones consecutivas, contingentes 
de estudiantes bolivianos y ecuatorianos constituyen también usuarios de nuestro programa. 

17 Denominación con la que se conocía en el Perú a latifundistas y hacendados. 
is A este respecto, Domingo Llanque Chana, sacerdote católico Aimara y aimarahablante, en un 

Taller de Reflexión que organizáramos en Chucuito, Puno, en junio de 1988, para analizar los 
resultados de los estudios evaluativos llevados a cabo en torno al proyecto (cf. Soberón, 1988), 
afirmó que: "Las escuelas no nos cayeron dei cielo ni nos las regaló nadie. Nos han costado la 
sangre de nuestros abuelos." 

19 Entre 1972 y 1980, el sistema educativo peruano consideraba los niveles de: educación inicial (de 
tres afios y para ninõs de tres a seis afios de edad), educación básica regular (de nueve grados com
prendidos en dos ciclos, uno de cuatro grados y otro de cinco, y para nifíos con seis aiios de edad), 
educación superior profesional (de tres grados y de carácter técnico-profesional). 

20 Me reafirmo en la necesidad de recurrir a una dicotomia conceptual sumamente útil para estos 
casos: la transición (bacia la lengua y cultura hegemónicas) y el mantenimiento (la continuidad 
y uso actual de las lenguas indígenas, lo que de por sí supone no sólo su mantenimiento sino tam
bién su cultivo y desarrollo). Aun cuando éstos constituyan arquetipos teóricos que, como es na
tural, no se dan puros e incontaminados en la práctica y, aun cuando sea difícil prever, desde 
un inicio, el rumbo que ha de tomar una actividad educativa bilingüe, la dicotomía es válida y 
necesaria, en cuanto nos permite precisar con claridad bacia dónde apunta un programa educati
vo, cuál es su orientación y meta, en lo que a las lenguas y culturas involucradas se refiere, y, 
sobre todo, cuál es el paradigma de sociedad que anhela; en otras palabras, cuál es su utopía. 
Por otro lado, sólo a partir de la aceptación de estos dos polos podremos concebir la educación 
bilingüe, más que como un conjunto de métodos y técnicas de carácter lingüístico-pedagógico, 
como todo un sistema educativo que persigue fines y objetivos concretos y que se sustenta en una 
ideologia específica y fácilmente identificable; esta vez, en lo que al aspecto lingüístico se refiere. 
Así como no es posible hablar de una educación neutra, tampoco es deseable hablar de una educa
ción bilingüe a secas, por cuanto se corre el riesgo de perder de vista el ideal polftico ai cual todo 
sistema educativo, bilingüe o no, responde. 

21 El único programa que se escapaba a la descripción general hecha aqui era aquél desarrollado 
en comunidades quechuahablantes ubicadas en las riberas dei Río Napo, por el grupo de misione
ros católicos de Angoteros. Su preocupación trascendió la óptica lingüística e incluso educativa 
debido a su afán, desde e! inicio, por coadyuvar ai mejoramiento de la calidad de vida de la pobla
ción napuruna a través dei trabajo organizativo (cf. Gabriel Ashanga; R. E. Vera, G. San Román 
y L. Tushupe, 1989, "Catorce anos de educación bilingüe en la Amazonía: Análisis y prospecti
va", en Amazonía Peruana, IX/ 18, pp. 53-66. 

22 Para una información más detallada sobre la propuesta linguopedagógica dei PEB-P , consúltese 
la presentación en extenso que se hace en López, 1988 y 1989, así como los documentos en los 
que se sistematizan las experiencias a nível de cada asignatura: Jung y López, 1988b; Dietschy
Scheiterle, 1989; Valiente, 1989 y Villavicencio, 1990, en el Anexo. 

23 A este respecto fue sugestivo que más o menos por el mismo período Lucy Trapnell (1984) clama
ra por "mucho más que una educación bilingüe" para la Amazonía en un trabajo dei mismo títu
lo. Cf. Trapnell, L. en Shupihui 84, 30, pp. 121-146. 
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24 Luego de doce aiios de gobierno militar (1968-1980), asumió el mandato de la República Peruana 
el Arq. Fernando Belaúnde Terry, entre 1980-1985. Belaúnde fue sucedido por el Dr. Alán Garcia, 
entre 1985 y 1990, y actualmente gobierna el país el Ing. Alberto Fujimori (1990-1995). 

2s Durante la última década, especialmente en América Latina, se han venido estableciendo deslin
des, aunque todavía no muy precisos ni concluyentes, entre programas biculturales e intercultura
les, debido a que en algunos países, como Ecuador y Guatemala, el IL V identificaba a sus progra
mas como biculturales (cf. Yánez, 1987) y, sobre todo, dado que muchos antropólogos consideran 
que es difícil sino imposible concebir a un individuo como bicultural - vale decir, como un indivi
duo capaz de separar consciente y reflexivamente, en una situación específica de interacción, con
tenidos culturales de dos tradiciones concretas - en la misma medida que sí es válido identificarlo 
como bilingüe - esto es, capaz de recurrir a la lengua adecuada en una situación específica. Em
pero, bien podría argüirse que el término intercultural se refiere más a la meta, ai producto en 
términos dei sujeto egresante de la EB, que a las características dei currículo; mientras que el tér
mino bicultural podría estar en relación con el currículo mismo y con el proceso de contrastación 
y comparación constante que el caso exige, sin que sea necesario oponer ambos conceptos. Sin 
embargo, por las connotaciones políticas que cobra esta oposición y por la reivindicación que pa
rece hacer el ILV de uno de los dos términos en conflicto (ibid.), evitamos, por el momento, ter
ciar en el debate, hasta que las aguas vuelvan a un nivel en el que se pueda abordar este asunto 
con la seriedad que la precisión conceptual reclama. 

26 A este respecto quisiéramos sei\alar que, así como consideramos a la escuela como el âmbito prin
cipal en que en el presente siglo se ponen en juego las políticas idiomáticas de las sociedades multi
lingües (cf. López, 1988), de igual manera vemos a esta institución, sobre todo en los países andi
nos, como la razón y el espacio psicosocial en el cual se puede inicialmente gestar un movimiento 
de elaboración idiomática e intelectualización de las vernáculas (cf. MEC-B'blivia, Unicef, Orealc
Unesco y Aeci-ICI, 1989). 

21 Tarea facilitada por la existencia de un alfabeto oficial para el Quechua que databa de 1975 y por 
una práctica bastante rica de escritura dei Aimara en Bolivia; hecho, claro está, que no nos eximía 
de la responsabilidad de tomar decisiones respecto a otros niveles comprometidos en la escritura 
de una lengua. 

28 La evaluación concluída en 1988 arrojó déficits en lo concerniente a los módulos de Castellano 
como segunda Jengua, a partir dei tercer grado, tanto en lo que concierne a lo mecânico de los 
ejercicios y actividades propuestas cuanto ai propio enfoque en los que se basaban que exacerbaba 
la importancia a lo estructural, en desmedro de lo funcional. Fue por eito que el equipo dei PEBP 
asumió, entre 1989 y 1990, la revisión sustancial y aún el reemplazo de los libros de Castellano 
de tercero a sexto grado. Para llevar a cabo esta tarea se concertaron acciones con la Digebil y 
con personal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que asesorara ai Programa de 
Educación Bilingüe de Ayacucho, así como se financió la participación de un mayor número de 
maestros y especialistas. Los nuevos textos aparecidos en 1990 y 1991 podrían ser utilizados tanto 
en Puno como en Ayacucho; y, si los gobiernos de las regiones "Inka", "Libertadores-Wari" 
y "José Carlos Mariátegui" lo desean, podrían fácilmente extenderse a sus otros departamentos, 
por cuanto no existe en el país otra serie de materiales de Castellano como segunda lengua para 
la escuela primaria bilingüe en la sierra; a eito contribuye, también, el hecho que estos textos han 
sido pensados a partir de las particularidades socioculturales y lingüísticas de todo el sur andino. 

29 En 1991 el número de comunidades atendido fue incrementado a 13 y para 1992 este número se 
incrementaría a 25. 

30 Desafortunadamente, estos materiales adaptados si bien otorgan los créditos respectivos a los coor
dinadores dei equipo que disefió y creó los textos originales, no reconocen ni a las instituciones 
ni a los espacios sociales en los cuales fueron desarrollados. Bilo, esperamos, tal vez se deba a 
errores involutarios derivados de las premuras con las que a menudo deben llevarse a cabo las 
innumerables tareas implícitas en una educación de tipo intercultural y bilingüe. 

3t En marzo de 1990, los Ministros de Educación de Perú y Bolivia suscribieron en Lima un Conve
nio de Cooperación Mutua en Educación Bilingüe Intercultural. 
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32 En un trabajo de próxima aparición, con L. D'Emilio insistimos sobre Ia necesidad de conjuncio
nar esfuerzos entre los diversos proyectos de educación bilingüe de la región, de cara a una mejor 
atención educativa de las poblaciones indígenas, particularmente cuando se trabaja con socieda
des indígenas separadas por las actuales fronteras estatales (cf. López y D'Emilio, 1991). 

33 Si bien el Proyecto Perú-AID de Cuzco también fue evaluado pocos meses antes de su desactiva
ción, por un equipo mixto de especialistas independientes(3) y de funcionarios gubernamentales(4), 
el estudio Jlevado a cabo en ese entonces difiere dei desarrollado en Puno, principalmente, en lo 
que concierne a su naturaleza no-burocrática, a la cobertura de áreas de indagación y sobre todo 
a su duración (cinco meses, incluída la redacción dei informe, vs. ocho semanas). Por otro lado, 
ni el Programa de Educación Bilingüe de Ayacucho que implementara la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, entre 1966 y 1982, ni los programas auspiciados por el ILV tanto en la 
selva como en la sierra peruana han sido materia de evaluación externa. Los únicos informes es
porádicos de funcionarniento son producto de sus responsables directos. 

34 lntegraron el equipo evaluador: Elsie Rockwell (antropóloga, quien lo coordinó), Héctor Mui\oz 
y Dora Pellicer (sociolingüistas) y Ruth Mercado y Rafael Quiroz (educadores). 

35 En el verano de 1988, luego de cinco anos de estudios, egresó la primera promoción de 600 maes
tros primarios especializados en educación bilingüe dei ISP de Puno; y, en diciembre de 1989, 
la primera promoción dei programa regular de formación docente de esta misma institución con
formada por 35 jóvenes docentes especializados en educación bilingüe. A la fecha han egresado 
ya dos promociones de maestros primarios con alguna formación en educación bilingüe y tres dei 
programa de profesionalización docente. Dos son también las promociones de especialistas en Lin
güística Andina y Educación que han egresado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Na
cional dei Altiplano. 

36 Ayuda en este sentido que algunos de los actuales encargados de la EB en la DSREP hayan sido 
alumnos dei postgrado o estén actualmente siguiendo estudios en el mismo. Cabe también anotar 
que en 1991 las acciones de Aplyca llegaron también a Cuzco, lugar en el que también organizaron 
un curso de capacitación en EB para maestros en servido. 

-

• 
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ANEXO 1 

Publicaciones escolares, postescolares y académicas dei Progra
ma de Educación Bilingüe de Puno (PEB-P) 

1. Publicaciones escolares 
1. Primer grado 
1.1 Kusi: módulo de iniciación a la lectura y escritura en Quechua com
puesto de libra, cuaderno de escritura y guía para el docente para el 
desarrollo de las asignaturas de lenguaje, ciencias naturales y ciencias 
sociales. 
1.2 Katita: módulo de iniciación a la lectura y escritura en Aimara com
puesto de libro, cuaderno de escritura y guía para el docente para el 
desarrollo de las asignaturas de lenguaje, ciencias naturales y ciencias 
sociales. 
1.3 Yupasun 1: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
1.4 Jakhufiiini 1: módul~ de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
1.5 Sapito: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para el 
alumno y guía metodológica. 

2. Segundo grado 
2.1 Ayllunchis: módulo de lectura y escritura en Quechua: libro para 
el alumno y guía para el docente. 
2.2 Sarnaqafiasa: módulo de lectura y escritura en Aimara: libro para 
el alumno y guía para el docente. 
2.3 Yupasun 2: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
2.4 Jakhufiiini 2: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 
2.5 Kawsayninchis: guia para el docente para el desarrollo de las asig
naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
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2.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu
ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 

2. 7 Nosotros: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para 
• 

el alumno y guía para el docente. 

3. Tercer grado 
3 .1 Suyunchis: módulo para el desarrollo dei Quechua como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
3 .2 Ukhamawa: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
3.3 Yupasun 3: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
3.4 Jakhufliini 3: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
3.5 Kawsayninchis: guía para el docente para el desarrollo de las asig

naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
3.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu

ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 
3. 7 Surco: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para el 

alumno y guía para el docente. 

4. Cuarto grado 
4.1 Qhawana: módulo para el desarrollo dei Quechua como lengua ma

terna: libro para el alumno y guía para el docente. 
4.2 Aruskipaíiiini: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
4.3 Yupasun 4: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
4.4 Jakhuíiiini 4: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
4.5 Kawsayninchis: guía para el docnete para el desarrollo de las asig

naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
4.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu

ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 
4. 7 Puente: módulo de Castellano como segunda lengua: libro para el 

alumno y guía para a el docente. 

5 Quinto grado 
5.1 Maypipis: módulo para el desarrollo dei Quechua como lengua ma

terna: libro para el alumno y guía para el docente. 
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5 .2 Taqiwjana: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua ma
terna: libro para el alumno y guía para el docente. 

5.3 Yupasun 5: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía par el docente. 

5.4 Jakhufíiini 5: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 
alumno y guía para el docente. 

5.5 Kawsayninchis: guía para el docente para el desarrollo de las asig
naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 

5.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu
ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 

5. 7 En la ciudad: módulo de Castellano como segunda lengua: libro 
para el alumno y guía para el docente. 

6. Sexto grado 
6.1 Qillqasqakuna: módulo para el desarrollo dei Quechua como len

gua materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
6.2 Qillqatanaka: módulo para el desarrollo dei Aimara como lengua 

materna: libro para el alumno y guía para el docente. 
6.3 Yupasun 6: módulo de matemática: cuaderno de "trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
6.4 Jakhufíiini 6: módulo de matemática: cuaderno de trabajo para el 

alumno y guía para el docente. 
6.5 Kawsayninchis: guía para el docente para el desarrollo de las asig

naturas de ciencias naturales y ciencias sociales. 
6.6 Jakawisata: guía para el docente para el desarrollo de las asignatu

ras de ciencias naturales y ciencias sociales. 
6. 7 Somos migrantes: módulo de Castellano como segunda lengua: li

bro para el alumno y guía para el docente. 

II. Publicaciones postescolares 
1. Estéticoliterarias 
1.1 Unay Pachas ... I: narrativa tradicional Quechua. R. Chuquima

mani (comp.). 
1.2 Unay Pachas ... II: narrativa tradicional Quechua. R . Chuquima

mani (comp.). 
1. 3 Willakuykunaq Siq 'iynin: historietas en Quechua. R. Chuquima

mani y otros. 
1.4 Wifíay Pacha I: narrativa tradicional Aimara . D. Sayritupa y L .E . 

López (comps.). 
1.5 Wifiay Pacha II: narrativa tradicionaIAimara. D. Sayritupa (comp.). 
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1.6 Qala Chuyma: canciones tradicionales Aimaras. F. Paniagua 
(comp.). 

1. 7 Suma Arusa: canciones, poemas y adivinanzas en Aimara. J. Ma
mani (comp.). 

1.8 Yatiyir Jirutanaka: historietas en Aimara. R. Chuquimamani y 
otros. 

1.9 Había una vez ... : cuentos andinos. L. E. López y otros (comps.). 

2. Técnico-científicas 
2.1 Yanamayu Ayllu I: la vida y la salud en el mundo campesino. Ver

, siones en Quechua. M. Büttner y R. Chuquimamani. 
2.2 Yanamayu Ayllu II: la problemática dei agua en el mundo campe

sino. Versiones en Quechua. M. Büttner y R. Chuquimamani 
(comps.). 

III. Libros académico-informativos 

1. Diagnóstico sociolingüístico dei área Quechua dei departamento de 
Puno. P. Ortega y otros, 1979. 

2. Ensefianza de lengua materna en un programa de educación bilin
güe: L. E. López y M. Valdivia, 1982. 

3. Diccionario Aymara-Castellano. D. Condori, Th. Büttner y otros, 
1983. 

4. Perú, 1984: Caracterización sociolingüística. L. E. López, I. Pozzi
Escot, A . Ortiz, J . Ossio y M. Zúfíiga. Coeditado con el Centro 
de Investigación de Lingüística Aplicada de la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos, 1984. 

5. Libras de lectura para nifios de lengua vernácula. M. Komarek
Chatry, 1986. 

6. Numeración, algoritmos y aplicación de relaciones numéricas y geo
métricas en las comunidades rurales de Puno. M. Villavicencio, 
1986. 

7. Pesquisas en lingüística andina. L. E. López (ed.). Coeditado con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Na
cional dei Altiplano, 1988. 

8. Las lenguas en la educación bilingüe: el caso de Puno. I. Jung y L. 
E. López, 1988. 

9. Las ciencias sociales en la educación bilingüe: e/ caso de Puno. T. 
Vali ente, 1989. 

10. Las ciencias naturales en la educación bilingüe: el caso de Puno. 
A. Dietschy-Scheiterle, 1989. 
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11. La matemática en la educación bilingüe: e/ caso de Puno. M. Villa
vicencio, 1990. 

12. Validaci6n de material educativo de Castellano oral para primer 
grado EPB. E. Aranda y otros, 1984. 

13. Validaci6n de material de lectoescritura en Quechua y Aymara pa
ra primer grado de educación primaria bilingüe. E. Aranda y otros, 
1986. 

14. Validaci6n de material educativo de lenguaje en /engua materna 
Quechua y Aymara para 2do. grado de EPB. E. Aranda y otros, 
1984. 

15. Validaci6n de material educativo de matemática para e/ primer gra
do. E. Ar anda y otros, 1986. 

16. Lingüística Quechua. R. Cerrón-Palomino. Coeditado con la Uni
versidad Nacional dei Altiplano y el Centro Bartolomé de las Ca
sas, 1987. 

17. Haku Yachaywasiman: la educación bilingüe y e/futuro dei Que
chua en Puno. N. Hornberger, 1989. 

18. Aprendiendo a mirar: una investigación de lingüística aplicada y 
educaci6n. 1. Jung y otros (eds.). Coeditado con la Universidad 
Nacional dei Altiplano, 1989. 

19. Educaci6n bilingüe y realidad escolar. Un estudio en escuelas pri
marias andinas. E. Rockwell y otros, 1989. 

20. Pueblos índios, estados y educación. L. E. López y R. Moya (eds.). 
Coeditado con el Proyecto EBI y el Programa ''Educación Rural 
Andina'', 1989. 

21. Temas de lingüística aplicada. L. E. López, 1. Pozzi-Escot y Ma
deleine Zúfiiga (eds.). Coeditado con Concytec, 1989. 

22. Temas de lingüística ameríndia. R. Cerrón-Palomino y G. Solís 
(eds.). Coeditado con Concytec, 1989. 

23. Diglosia linguo-literaria y ~ducación en el Perú. E. Ballón y R. 
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EDUCAÇÃO BIDIALETAL - O QUE É? É POSSÍVEL? 

Stella Maris Bortoni 

1. Apresentação do tema 

Muitos especialistas que têm examinado, à luz da sociolingüísti
ca, as diferenças entre a norma culta do Português brasileiro, cuja di
fusão é o principal objetivo dos currículos escolares de Língua Portu
guesa, e a linguagem usada pelos educandos - e até mesmo pelos pro
fessores - têm apontado para a adoção de currículos bidialetais. Por 
contemplarem características da modalidade oral efetivamente usada 
nas escolas, estes currículos poderão facilitar a transição entre esta e 
a variedade padrão, nas suas modalidades oral e escrita. Argumentam 
os estudiosos; com razão, que tal política beneficiará principalmente 
os alunos provenientes dos segmentos mais isolados, geográfica e so
cialmente, cujo contato com a dita variedade padrão em outros domí
nios, que não a escola, é muito restrito. 

A julgar pelo comprovado êxito dos currículos bilíngües de ensi
no, nos quais se inspira, a proposta de um currículo bidialetal poderá 
constituir uma contribuição efetiva na solução de graves problemas que 
enfrenta a escola brasil_eira: baixo rendimento, repetência, evasão etc. 
Também argumenta em favor da proposta a legitimidade de sua fun
damentação filosófica e a comprovada tradição de sua base teórica. 
O princípio ftlosófio que norteia a proposta é o de que a oferta de opor
tunidades educacionais igualitárias é uma estratégia eficaz de supera
ção das graves distorções sociais do País. Sua fundamentação teórica 
repousa, principalmente, na Etnografia da Comunicação (aperfeiçoa
da na Microetnografia) e na Sociolingüística Quantitativa. 

Contudo, se no plano programático a proposta de um currículo 
bidialetal para a escola brasileira parece justificar-se tanto filosófica 
quanto cientificamente, no plano conceituai e, principalmente, opera-
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cional, ela está a exigir mais reflexão e estudos. Esta é uma preocupa
ção que afeta especialmente o grupo de sociolingüística da Universida
de de Brasília, que iniciou há dois anos um projeto - Currículo Bidia
letal de Língua Portuguesa para o Primeiro Grau. A base de dados do 
projeto está sendo coletada em escolas de Brasília, Goiânia e Teresina. 
Partindo da análise dos dados recolhidos, procura-se responder a duas 
questões: o que ensinar (levando-se em conta o bidialetalismo nas co
munidades de fala) e como implementar uma pedagogia sensível aos 
padrões culturais e lingüísticos dos educandos. Imbricada nessas duas 
dimensões da análise, encontra-se a questão central da conceituação 
de um programa bidialetal de ensino, bem como a de seu modus ope
randi. Neste texto, desejo refletir principalmente sobre esta questão cen
tral, apresentando os problemas que lhe são inerentes e discutindo al
gumas perspectivas de solução. 

2. Um pouco da história da educação bidialetal 

A idéia de adaptar-se para a situação de contato de dialetos so
ciais ou étnicos a metodologia de ensino bilíngüe e bicultural, que se 
desenvolveu inicialmente para a situação de contato de línguas em co
munidades bilíngües, surgiu na década de sessenta e decorreu do pró
prio amadurecimento da pesquisa sociolingüística. Em 1953, a Unesco 
reconhecia que o melhor código para o ensino de uma criança é sua 
língua materna. 

É axiomático que o melhor meio para se ensinar uma criança é 
sua língua materna. Psicologicamente, este é o sistema de sinais 
significativos que, em sua mente, funciona automaticamente para 
a expressão e compreensão. Sociologicamente, é o meio de identi
ficação entre os membros da comunidade a que ela pertence. Edu
cacionalmente, ela aprende mais depressa através dele do que atra
vés de um código lingüisticamente estranho. (U nesco, 1953:17) 

Nos anos que se seguiram à inauguração desta política de ensino, 
a pesquisa sociolingüística traria duas significativas contribuições pa
ra o reconhecimento dos direitos lingüísticos dos falantes de dialetos 
minoritários. Os estudos de dialetologia social sobre a estrutura e os 
usos do chamado Inglês Vernáculo Preto, empreendidos por William 
Labov e seguidores, a partir de 1965, demonstraram que tal dialeto não 
era uma corruptela do inglês padrão, mas se constituía num sistema 
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de regras lingüística e sociolingüísticas tão complexo e organizado co
mo o sistema de outras variedades do inglês ou de outras línguas (Shuy, 
R., Wolfram, W. e Riley, W., 1967; Wolfram, W. 1969; Labov, 1972). 
Este conjunto de trabalhos permitiu a análise, de naturea contrastiva, 
da interferência da língua (dialeto) materna dos alunos, na aprendiza
gem da leitura e escrita do inglês padrão. Pesquisadores como Roger 
Shuy, Walt Wolfram, Joan Baratz, Ralph Fasold (inter alia) foram além 
da descrição lingüístico-contrastiva e desenvolveram material didático 
baseado no dialeto minoritário, bem como participaram de projetos 
de reciclagem de professores (Baratz, J. & Shuy, R. [eds.], 1969). 

Estes estudos de sociolingüística quantitativa f omeceram ainda mu
nição para o combate a interpretações equivocadas da teoria dos códi
gos sociais de Basil Bernstein, que explicavam o fracasso escolar das 
crianças dos grupos minoritários com a tese de deficit genético e cultu
ral. (Para uma discussão da conhecida polêmica sobre as causas do fraco 
desempenho escolar das crianças falantes de línguas e dialetos minori
tários, veja-se, inter alia, Magda Soares [1986], em Português, e Mi
chael Stubbs [1980], em Inglês.) 

Além dos estudos de dialetologia social, contribuíram para a im
plementação de estratégias de ensino de caráter bidialetal e bicultural 
estudos que se voltavam para o funcionamento dos processos comuni
cativos no interior da própria sala de aula. Os primeiros trabalhos des
te grupo foram reunidos em Cazden, John & Hymes (1972). (Veja-se, 
a propósito, entre outros, Cazden, C., 1988 e Erickson, F., 1989.) 

Desde o final dos anos sessenta, pesquisadores ligados à etnogra
fia da comunicação - Dell Hymes, Susan Philips, John Gumperz, Fred 
Erickson, Hugh Mehan, Courtney Cazden inter alia - identificaram, 
no interior da própria escola, um fator que desempanhava papel im
portante no rendimento escolar e no ânimo dos alunos provenientes 
de grupos minoritários. Tal fator consistia na diferença no estilo de 
comunicação entre o professor e alunos. Esta posição, culturalmente 
relativista, enfatiza as falhas de compreensão, muitas vezes inadverti
das, entre professor e alunos. Especialmente nas séries iniciais, se os 
professores e alunos têm expectativas implícitas distintas com relação 
ao comportamento interacional apropriado, estão sujeitos a incorrer 
em falhas de interpretação mútua. Suas expectativas originam-se das 
experiências fora da escola, o que os sociolingüistas denominam co
munidades de fala ou, mais recentemente, redes de fala. O ensino pas
sa a ser visto, então, como um processo lingüístico. 

Cook-Gumperz (1986) descreve assim esta nova vertente de pes-
• quisa: 
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O estudo de f enômenos lingüísticos no ambiente escolar deve bus
car responder a questões educacionais. Estamos interessados em 
formas lingüísticas somente na medida em que, por meio delas, 
podemos obter um insaite dos eventos de sala de aula e, assim, 
da compreensão que os alunos atingem. Nosso interesse reside no 
contexto social de cognição onde a fala une o cognitivo e o social. 
O currículo real (oposto ao pretendido) consiste nos significados 
realizados ou assumidos por um professor específico e uma clas
se. A fim de aprender, os alunos devem usar o que já sabem de 
modo a conferir significado ao que a professora lhes apresenta. 
A fala torna passíveis de reflexão os processos por meio dos quais 
os alunos relacionam o novo conhecimento ao velho. Mas esta pos
sibilidade depende das relações sociais, do sistema comunicativo 
que a professora estabelece (Cook-Gumperz, 1987:22, citando um 
relatório do NIE de 1974). 

A ênfase em problemas educacionais na área da Sociolingüística 
e Etnografia da Comunicação nas décadas de sessenta e setenta é refle
xo de movimentos sociais reivindicatórios dos direitos\ das minorias, 
que foram responsáveis, entre outras conquistas, pela promulgação, 
nos Estados Unidos, do Bilingual Education Act em 1968, complemen
tado pelas Emendas da Educação Elementar e Secundária em 1974. Re
conhecia assim, o Congresso Americano, que era obrigação do Estado 
explorar novas abordagens educacionais a fim de atender às necessida
des de crianças com limitada competência no uso da língua inglesa, 
padrão. Os currículos bidialetais incluem-se certamente entre estas abor
dagens. 

3. Problemas de implementação de uma educação bidialetal 

Os primeiros problemas relacionados à implementação de uma edu
cação bidialetal são de natureza conceituai. Numa situação de contato 
de línguas, os dois códigos são, em geral, reconhecidos como tais pe
los seus usuários. Quando se trata de um bilingüismo com diglossia, 
o reconhecimento dos dois códigos ainda é mais claro, pois eles estão 
associados a funções e valores distintos na economia lingüística da co
munidade. Numa situação de contato dialetal, contudo, a distinção en
tre as variedades empregadas costuma ser menos nítida para os falan
tes. Isto é especialmente verdadeiro no caso de variedades sociais (so-
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cioletos) nas sociedades urbanas, onde a variação de natureza social 
se sobrepõe à variação funcional (estilos ou registros). 

Instrutiva para a compreensão da diferença entre as duas situa
ções acima é a tipologia de língua padrão proposta por Giles e Powes
land (1975: 15 ss). Segundo estes psicólogos sociais, que se notabiliza
ram pelo estudo de atitudes lingüísticas, a variedade padrão de uma 
língua pode estar associada ao contexto de uso ( context related) ou a 
um grupo social de prestígio (class related). O primeiro tipo é assim 
definido: 

O padrão relacionado ao contexto é o estilo de fala considerado 
apropriado em certas situações socialmente definíveis, geralmen
te as mais formais e públicas, e pode ser geralmente encontrado, 
até certo ponto, na fala dos grupos sociais naquela cultura. 

Os autores citam como exemplo desta situação a Grécia, os Esta
dos Árabes, a comunidade de fala de crioulo haitiano e o alemão suí
ço. O exemplo na literatura que me parece caracterizar mais de perto 
tal situação é o descrito por Blom & Gumperz (1972) em um vilarejo 
norueguês. 

Numa situação de língua padrão associada a contexto, todos os 
membros da comunidade precisam ter acesso a ambos os códigos. Co
mo as funções de cada código são bem definidas na economia lingüís
tica da comunidade, a escola não estimula o uso da variedade padrão, 
de caráter supra-regional, nas interações domésticas e rotineiras, 
reservando-a para certos eventos de fala. Em outras palavras, a escola 
reforça o status quo diglóssico. 

A situação de língua padrão associada à classe social é familiar 
para nós brasileiros. Segundo os autores citados, 

um padrão associado à classe pode ser definido como um estilo 
de fala considerado como a variedade de maior prestígio numa 
dada cultura, independentemente de contexto, e característico de 
um grupo social, geralmente o mais elevado em status socio-

" . econom1co. 

Em seu antológico artigo "Dialect, language and nation", Hau
gen (1972:101) descreve magistralmente esta situação, referindo-se aos 
dialetos nos Estados Unidos. Segundo ele, na América são vítimas de 
estigma não tanto os dialetos locais, mas o que se denomina "inglês 
ruim", que é tão-somente o dialeto das classes baixas. A forma corre
ta de expressão é a das classes altas, que poderiam dizer não só L 'état 
c'est moi, mas também, Le langage c'est /e mien. 
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Ao contrário do que se observa em situações diglóssicas, em co
munidades de fala como a dos Estados Unidos ou a do Brasil, a distin
ção entre dois ou mais dialetos não é clara, a não ser que um deles te
nha caráter de variedade étnica. 

A língua padrão no Brasil, desde os tempos da colônia, sempre 
esteve associada às classes de prestígio. Ademais, não se podem identi
ficar no Português brasileiro fronteiras dialetais entre a chamada lín
gua padrão efetivamente usada, e as variedades no padrão. No Brasil, 
o parâmetro geográfico, considerando-se a dimensão rural vs. urba
no, sobrepõe-se aos parâmetros socioeconômicos na caracterização das 
variedades populares, já que boa parte da população de baixa renda 
vive na zona rural ou constitui o grande contingente de migrantes ru
rais, que permanece razoavelmente marginalizado do sistema de pro
dução nas cidades. Além disso, não se pode perder de vista, como re
comenda Halliday (1978:3), que os registros a que uma pessoa tem aces
so são uma função de sua posição na estrutura social, e que uma mu
dança de registro pode determinar uma mudança de dialeto. 

Em vista da complexidade de que se reveste a variação lingüística 
na comunidade de fala brasileira, um recurso metodológico para se des
crever as variedades populares do Português é trabalharmos com um 
cenário de um continuum dialetal. Em um dos seus pólos situar-se-á 
a língua padrão efetivamente usada nas áreas urbanas pelas pessoas 
cultas, da qual o corpus do projeto Nurc é representativo. Na extremi
dade oposta, estarão as variedades usadas nas comunidades mais iso
ladas geográfica e socialmente, pelos falantes analfabetos ou semi
analfabetizados. Neste continuum distribuem-se traços lingüísticos que 
são graduais, isto é, estão presentes no repertório de todos os grupos 
sociais, variando apenas a sua freqüência e a maneira como se asso
ciam aos diversos estilos ou registros, e traços descontínuos. Exemplos 
de traços graduais são a perda do -r final nos infinitivos verbais e o 
uso do pronome lexical ele como objeto direto, para citar apenas dois, 
entre muitos. 

Os traços descontínuos marcam o repertório de grupos isolados, 
de raízes rurais, e são muito estigmatizados. Exemplos desses traços 
são a vocalização do fonema lateral palatal (muié, trabaio), metáteses 
como em eles dr o me e variantes de formas verbais como nó is vinhe
mu. (Para uma discussão detalhada do continuum dialetal brasileiro, 
ver Bortoni-Ricardo, 1981 e 1985.) 

A sociedade brasileira tem muito pouca consciência deste conti
nuum lingüístico. De fato, existe no País o mito de uma uniformidade 
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lingüística convivendo com o também mitificado - pluralismo cultu
ral. As únicas diferenças lingüísticas que têm realidade psicológica são 
vagos estereótipos regionais (e. g. a fala dos nordestinos vis-à-vis a fa
la do Centro-Sul, a fala dos caipiras mineiros e paulistas etc.) e os cha
mados erros gramaticais, que, na sua maioria, consistem nas variantes 
estigmatizadas daquelas regras variáveis da língua sistematicamente cor
rigidas na escola. Entre estes estão os "erros" de concordância, de re
gência etc. Há, naturalmente, muitas outras regras variáveis que não 
são corrigidas na escola porque a escola não tem consciência de sua 
existência. São questões cruciais na implementação de um currículo bi
dialetal a definição da natureza dos traços dialetais - graduais ou des
contínuos - e o preconceito que a sociedade brasileira desenvolveu, 
ao longo de sua história, quanto ao "português errado". Para a gran
de maioria dos brasileiros, as noções de dialeto (ou variedade) ou de 
variação dialetal não têm qualquer realidade psicológica. O que existe, 
como um valor cultural bem arraigado, é a noção de erro gramatical. 

Mas os problemas de implementação de um currículo bidialetal 
não param aí. Segundo Kjolseth (1973:5), um programa de educação 
bilíngüe pode visar à assimilação ou ao pluralismo. O modelo assimi
latório promove a substituição gradual do código minoritário pelo có
digo hegemônico, enquanto o modelo pluralístico, estimulando adi
glossia na comunidade, tem o compromisso de preservar o código mi
noritário. Ora, em se tratando de uma realidade dialetal, onde não exis
tem fronteiras entre as variedades nem tampouco consciência dos usuá
rios quanto às funções psicossociais das diferenças lingüísticas, como 
se pode implementar uma educação bidialetal que não seja necessaria
mente assimilatória? Explico melhor, como poderemos fornecer uma 
educação escolar que, a par de municiar o aluno de recursos lingüísti
co que o habilitem a desempenhar-se com eficiência e segurança em 
domínios onde o uso da variedade padrão é de rigor, preserve-lhe, ao 
mesmo tempo, os hábitos lingüísticos típicos de seu grupo primário? 
Aparentemente esta tarefa não é fácil. A pesquisa contemporânea tem 
mostrado que o bilingüismo equilibrado não é impossível de se atingir 
nem prejudicial ao indivíduo. Em relação a um bidialetalismo estável, 
porém, não se sabe se tal condição pode ser atingida. É William Labov 
(1972:215) quem diz: 

Ainda que se possa atingir um certo insaite, trabalhando-se com 
informantes bilíngües, é duvidoso que o mesmo possa ser dito de 
informantes "bidialetais", se é que, de fato, tais falantes existem. 
Nunca encontramos falantes que houvessem ganhado um bom con-
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trole da língua padrão e ainda assim tenham preservado bom con
trole do vernáculo não-padrão. (Grifo meu.) 

Diante deste quadro pode-se, simplesmente, descartar a viabilida
de de uma educação bidialetal, mas se pode, alternativamente, levar 
em conta as peculiaridades que cercam o contato de dialetos em deter
minada macro ou microcomunidade e planejar uma educação bidiale
tal que aproveite da educação bilíngüe aquilo que for pertinente, mas 
que, tanto nos seus objetivos quanto na sua operacionalização, adapte
se às características sociolingüísticas - e principalmente psicossociais 
- da situação de contato dialetal. Numa proposta assim, desloca-se 
o eixo prioritário da filosofia da educação bilíngüe, que é a questão 
da preservação do código minoritário, para dois outros aspectos, que 
são igualmente importantes: a) o respeito às características culturais 
e lingüísticas do educando, o que lhe garantirá a manutenção de sua 
auto-estima e viabilizará sua integração na cultura escolar, que lhe é 
razoavelmente estranha, e b) o conhecimento, por parte da escola, das 
características da competência comunicativa que o educando traz con
sigo e que deverá ser ampliada e diversificada ao longo de sua forma
ção escolar. 

Nas seções seguintes, discutirei duas propostas de viabilização de 
uma política bidialetal e bicultural. 

4. Um exemplo de educação bidialetal e mudança de código como 
categorias naturais de um professor (bidialetal) de escola rural 

Os dados que transcrevo abaixo provêm de pesquisa etnográfica 
em uma escola rural na periferia de Goiânia, que está sendo conduzida 
por Maria Avelina de Carvalho e por mim. O episódio transcrito é uma 
aula de leitura na classe multisseriada (segunda, terceira e quarta sé
ries do primeiro grau). O professor tem background rural - nasceu 
e se alfabetizou (tardiamente) na roça, mas mudou-se para Goiânia há 
alguns anos e freqüenta um curso universitário noturno. Como era de 
se esperar, este professor não tem idéias bem definidas sobre variação 
lingüística. As poucas diferenças lingüísticas salientes para ele, ele as 
atribui à proveniência regional dos alunos. Em entrevista realizada após 
visionamento de um teipe feito em sua sala de aula, ele fez o seguinte 
comentário a propósito de sua intervenção quando um dos alunos na
salizou, na leitura, a sílaba inicial da palavra "ilusão". 
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Em inlusão ele está colocando um "n,,. Ele tem de ver a diferença 
entre "i,, e "in,,. Não sei se é devido à região de onde eles vinhe-,. 
ru, eles têm certas dificuldade. Agua, eles não falam água, falam 
auga. É aquele sotaque bem nordestino mesmo. 

Muitos traços não-padrão, graduais e descontínuos, não são sa
lientes para o professor. Quando um dos alunos lê As flori, o profes
sor não identifica aí a concordância nominal não-padrão e não inter
vém, corrigindo-o. No entanto, ele intervém sistematicamente sempre 
que a decodificação das letras, sílabas e palavras é defeituosa. Os "er
ros'' provenientes da interferência do dialeto local na leitura (quando 
percebidos) e os erros de decodificação. propriamente recebem assim 
o mesmo tratamento. 

Durante a aula, o professor pratica continuamente a mudança de 
código entre o dialeto local - que é afim ao seu dialeto materno -
e o dialeto padrão. No entanto, ele não tem consciência da existência 
destas duas entidades. O que ele percebe claramente (e fica patente em 
seu comportamento sociolingüístico) é que existem formas lingüísticas 
que são usadas para se ler e escrever e formas lingüísticas adequadas 
à comunicação que não é mediada por um texto escrito. Trata-se de 
categorias naturais, intuitivas, mas que são funcionais e benéficas no 
processo e ensino/ aprendizagem naquela escola rural. 

O peculiar ''bidialetalismo'' do professor tem certamente um efeito 
muito positivo no estabelecimento de um bom rapport com os alunos 
e, conseqüentemente, na construção conjunta da atenção - tarefa es
pecialmente difícil em uma classe multisseriada - e no rendimento do 
trabalho escolar. 

Vejamos como se desenvolve este processo, acompanhado os da
dos seguintes. 

Na transcrição, os negritos indicam ênfase;( ... ) indicam pequena 
pausa na fala;• indica falas engatadas;/ indica pausas na leitura; (XXX) 
indica trechos ininteligíveis; indica alongamento da vogal; um ponto 
entre as sílabas de uma palavra, leitura silabada. 

1 - Atividade de orientação de leitura para a 3 ~ série 
P. (Dirigindo-se a todos os A 's.): Escuta aqui, ó, psiu, (XXX) escuta 

aqui ó, o que qu'eu vô falá. Quando a gente vai lê, a primeira coisa qu'ocê 
tem que observá é a pontuação, entendeu? Depois (XXX), pra que que ser
ve a vírgula, pra que que serve o ponto, o ponto de interrogação, o ponto 
de exclamação, observa isso aí, quando fô perguntá quando tivé perguntano, 
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fazeno uma pergunta quando tivé exclamanu, é exclamanu, quando fô ponto 
final, ponto final antes da linha, ponto final, ponto de afirmação, nós afir
mamos, né? Então vamu vê, tá? Então olha, quando que você que-fô lê, 
cê pega põe o livro assim na cara não, ó 

(Encosta o livro que está segurando no rosto.) 
é aqui, ó, tá? O livro aqui, 6, tá? Ainda tem um detalhe. Quando cê tivé 
lenu 

(Afasta o livro do rosto.) 
na última linha, aqui, ó, fô preciso virá a página assim (XXX), num deixa 
pa virá a página depois que terminá não, assim, ó. Terminô aqui, fica pas-
sanu 

' (A medida que vai falando, vai demonstrando.) 
a página não, cê quando fô na última página, coloca o dedo aqui, ó, pa 
num demorá passá. 
(Uma aluna vem até a frente, espera um pouco, depois mostra-lhe o texto 

pedindo ajuda. O P. volta-se para a aluna.) 
P. (Para a aluna.): Compreendeu? 

(A aluna volta para sua carteira.) 
P. (Retomando a explicação anterior.): Então vamu lê aí agora ( ... ), tá? 

' -
II - Atividade de leitura da 3 ~ série, em voz alta pelo P. 

P. Lendo.): Gotinha d'água dois/ Lucila Peres da Costa./Quinta li
ção/No dia seguinte, gotinha da 

(Interrompe a leitura, dirige-se a um aluno.) 
P. O Márcio, senta aqui, num atrapalha não, ô, ô, ô, ô psiu. Começa, cê 
começa a atrapalhá, Márcio! 

(A aluno dirige-se para sua carteira.) 
P. (Continua a leitura.): No dia seguinte, gotinha d'água levantou bem ce
do, tomou café da manhã e foi para a escola. Estudou com bastante afin
co, perguntava à professora todas as suas dúvidas, quando chegava em sua 
casa almoçava, fazia a lição, ajudava a mamãe, ia brincar com suas ami
gas. (Pára a leitura. Psii, os otros acompanha aí, num é pa dizê nada não. 
(Volta-se para uma aluna.) O Liliane, fala mais baixo, por favor. 

Se comparamos (1) e (li), fica claro que o professor usa, para dar 
instruções aos alunos ou para chamar-lhes a atenção, o dialeto local. 
Quando está lendo, porém, sua linguagem sofre um monitoramento, 
principalmente quanto à realização do morfema de plural nos sintag
mas nominais. A supressão do morfema de plural em posições não
iniciais do sintagma é uma regra muito produtiva na linguagem colo
quial no Brasil. 
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Acredito que a mudança de código que o professor realiza tenha, 
pelo menos, duas conseqüências benéficas. Em primeiro lugar, torna 
patente para as crianças que existem maneiras diferentes de usar-se a 
língua, maneiras estas que são circunstancia/mente definidas. Em se
gundo lugar, propicia às crianças contato com a norma de prestígio 
da língua, à qual elas têm pouco acesso. 

Da perspectiva de unia pedagogia culturalmente sensível, a mu
dança de código de nosso professor de zona rural tem, possivelmente, 
ainda uma terceira conseqüência. Como mostrou Piestrupp (1973; apud 
Erickson, 1987), a ênfase excessiva na correção de diferenças dialetais, 
em uma escola pluriétnica, nos Estados Unidos, teve resultado negati
vo na aprendizagem da língua padrão. As crianças submetidas à cons
tante sanção de suas características dialetais desenvolveram uma atitu
de de resistência à aprendizagem do Inglês padrão, enquanto as crian
ças que podiam falar mais livremente, sem a constante correção, por 
parte da professora, de suas características dialetais, desenvolveram ati
tude menos regressiva em relação à língua padrão. 

Ao alternar o dialeto local com o dialeto que usa para a atualiza
ção da linguagem escrita, o professor está trabalhando para a forma
ção de um clima de maternal confiança e amizade, que pudemos, de 
fato, identificar em sua sala de aula. 

Estas asserções encontram mais apoio na análise dos dados que 
se segue. 

III - Atividade de leitura em voz alta pelos alunos 
A. (Aluno-leitor levanta-se lendo),: Gotinha d'água dois/Lu- Lucila Peres. 
da Costa/Nó dia seguinte, gotinha d'água levantou bem cedo, tomou ó ca
fé da manhã é foi/ para a escola/es-estudou com bastante afinco,/ perg
perguntava à professora/ todas/ as suas dúvid-
p. *gente, fala baixo 
A. *quando chegava em casa/,almoçava/fazia a-a 
lição, ajudava a mamãe, é ia brincar com suas amigas./ À noite mamãe go
ta continuou a sua história/ as gotas se reúnem na nuvem esperando o mo
mento de descer à terra./ 
Ao chegar a última gota a nuvem deixa que elas partam/em forma/dé chu
va./ A- a- a descida é gostosa, pa-parece uma brincadeira./ Elas encontram 
com o arco-iri é com ós pássaros. / Nó fim da descida, cada gota cai em um 
lugar/ diferente./ A paisagem é linda./ós rios são limpinhos, as flori é as 
árvori esp-esperam a- ansiosas por elas/ ós animais as acolhem com carinho 
é alegria/ ó mar é seus peixes dão as boas-vindas/ós homens ficam feliz por 
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P. •felizes 
A. •felizes por suas plantações é 
P. •e, é e 
A. •e a nôssa amiga terra 
P. •sorri 
A. •sorri com a chegada da chuva, 
depois temos ( .. . ) temos a espera. (Pára a leitura) 

Observe-se, primeiramente, que o aluno realiza muitas vezes as vo
gais [e] e [o] como vogais abertas. Este fato decorre de estratégias de
senvolvidas pelo professor para que os alunos grafem corretamente o 
"e" e o "o" pretônicos ou átonos finais, que são reduzidos e realiza
dos como vogais altas na linguagem oral. À medida que os alunos aper
feiçoam sua capacidade de leitura, abandonam naturalmente este há
bito que, nas fases inicias da aprendizagem da língua escrita, parece 
funcionar como um marcador do discurso escrito/ lido em oposição ao 
discurso oral. 

Observe-se, ainda, que o aluno realiza os [s] finalis, enfatizando 
mesmo alguns deles, exceto nas palavras "arco-iri", "flori" e "árvo
ri", que passam despercebidas ao professor. Este intervém, contudo, 
quando o aluno não flexiona o adjetivo "feliz". 

IV - Exercício de interpretação de texto da segunda série 
(P. vai ao quadro e começa a escrever o exercício. Os alunos copiam 

em silêncio; retoma a palavra quando conclui a escrita.) 
P. Quem sabe fazê aqui agora? Pest'entenção aqui, ó. Depois cês copia aí, 
tá? Tá escrito aqui. (Lendo do quadro.) Responda. Com quem se parecia 
o palhacinho? (Pára de ler.) Como é o nome da leitura lá? Pega a leitura , 
lá que cê sabe. Pega lá no livro, tá? E o quê? O palhacinho. Como é o no-
me da leitura lá? Diga aí. 
A. O palhacinho. 
P. O palhacinho, né? Vamu trabalhá exatamente. O trabalho é a leitura 
lá. Nós vamu vê se nóis entendemos o não o que tá escrito lá. Então vamu, 
tá? Tá escrito aqui, ó. (Lendo.) Com que se parecia o palhacinho? (Pára 
de ler.) Cê vai voltá lá naquela leitura lá. Vai olha. O palhacinho se parecia 

~ 

com um negócio lá. Com que? Com um boneco. Então cê vai deze. Parecia 
com um boneco, né) (Lendo.) Por que todos gostavam dele (Pára de ler?) 
tá? Por que todos gostavam dele? Depois. (Lendo.) Qual era a maior felici
dade do palhacinho? Como costumavam chamá-lo? (Pára de ler.) Tá? As 
crianças chamavam ele é( .. . ) de um nome, sei lá. Um apelido lá, né? Qual 
era esse apelido dele, tá? (Lendo.) Um dia o palhacinho chorou. Por que 
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ele chorou? (Pára de ler.) Tá? Aí cê vai dizê qu'ele chorou por isso, por 
isso, isso, isso, isso, assim, assim, tá? Isto tá escrito lá no livro. (Lendo.) 
Quantas crianças haviam mais o menos no palco? (Pára de ler.) Ele entrô 
lá pra fazê a brincadeira com as crianças. Quantas crianças tinha mais o 
menos lá, tá bom? Então cê vai respondê-la, olha nu livro e responde, tá? 

(O P. volta-se para outros alunos e inicia outra atividade.) 

Neste evento é flagrante a mudança de código que o professor rea
liza quando alterna a leitura e a linguagem oral. Após a leitura de cada 
pergunta, redigida no quadro de giz com sintaxe padrão (onde parece 
até mesmo uma ultracorreção), ele fornece uma paráfrase, usando, en
tão, o dialeto local. 

Pode-se, certamente, identificar falhas de natureza pedagógica nes
tes eventos, que seriam sanadas tivesse o professor um melhor treina
mento. No entanto, não se pode deixar de reconhecer méritos no tra
balho desenvolvido. O principal deles, para mim, é o respeito às carac
terísticas culturais e lingüísticas dos educandos, que lhes garante a ma
nutenção da auto-estima e viabiliza sua integração na cultura escolar, 
que lhes é razoavelmente estranha. Como vimos, este é o primeiro ob
jetivo que se quer atingir com uma educação bidialetal. 

Para se atingir o segundo objetivo de uma educação bidialetal, qual 
seja, o conhecimento por parte da escola das características da compe
tência comunicativa que o educando traz consigo e que deverá ser am
pliada e diversificada ao longo de sua formação escolar, é necessário 
que se desenvolvam programas de treinamento dos professores. O que 
apresento a seguir é uma proposta para um programa desta natureza. 

5. Proposta de curso de treinamento para professores 

5 .1 Curso de atualização em sociolingüística educacional destina
do a professores de zona rural e/ ou bairros de periferia que trabalham 
com alunos provenientes de f armlias iletradas ou semiletradas. 

5.2 As escolas de zona rural ou de periferia atendem a uma clien
tela com características socioculturais específicas, que se distinguem das 
características da clientela das escolas urbanas dos bairros de classe mé
dia, principalmente no que se refere ao repertório lingüístico. Estases
pecificidades não são devidamente contempladas nos livros didáticos 
nem tampouco nas propostas curriculares, cabendo aos professores de 
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crianças provenientes de uma cultura iletrada a pesada tarefa de fazer 
a adequação dos conteúdos programáticos aos antedecentes culturais 
de seus alunos . Alguns desses professores são membros da comunida
de onde trabalham, outros são "forasteiros", com background cultu
ral diferente. Tanto uns quanto outros, porém, precisam aprender a 
identificar as características sociolingüísticas e culturais de seus alunos, 
deforma sistemática. Esta identificação é pré-requisito para a imple
mentação de estratégias pedagógicas e interacionais que sejam sensí
veis aos traços culturais dos alunos e proporcionem melhores resulta
dos na aprendizagem. O presente curso pretende justamente capacitar 
estes professores a identificar essas características e desenvolver estra
tégias de ensino adequadas. 

5.3 O curso tem por objetivo geral proporcionar ao professor-aluno 
uma visão científica dos processos de aquisição e desenvolvimento da 
competência comunicativa na língua materna, que leve em conta as va
riações que caracterizam as diversas comunidades de fala, habilitando-o 
a realizar intervenções construtivas nas estratégias heurísticas desen
volvidas pelo próprio educando. 

5.4 O curso compõe-se de quatro módulos. Cada módulo é consti
tuído de: a) aulas e oficinas de trabalho; b) atividades de auto-apren
dizagem com os instrumentos; c) realização de tarefas pedagógicas. 

5.5 As Unidades cobrirão os seguintes conteúdos programáticos: 

J ~ Unidade: "Quem são nossos alunos?" (O perfil sociolingüísti-
co e os antecedentes socioculturais dos alunos) 

1.1 Língua e identidade social; 
1.2 As características sociolingüísticas da sociedade brasileira; 
1.3 As funções da norma-padrão e das variedades não-padrão; 
1.4 Fatores estruturais e funcionais de variação; 
1.5 A socialização primária (na família) e a secundária (na escola). 

2~ Unidade: "Existem duas ou mais maneiras de se dizer a mesma 
coisa?" (Variação fonológica e morfossintática) 
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2.1 Variação f enológica do Português: estudo das regras variáveis 
mais produtivas nas variedades faladas pelos professores-alu
nos e pelos seus alunos; 

2.2 Variação morfossintática do Português: estudo das regras va
riáveis mais produtivas nas variedades faladas pelos professo
res-alunos e pelos seus alunos. 



3 !' Unidade: "Falar e escrever são a mesma coisa?" (As diferen
ças formais e funcionais entre linguagem oral e escrita) 

3.1 O uso da fala e da escrita nas sociedades complexas; 
3.2 A inter-relação entre modalidade (oral e escrita), gênero de dis

curso e grau de formalidade; 
3.3 Aprendendo a falar e aprendendo a ler em diferentes comuni

dades de fala; 
3.4 o desenvolvimento da oralidade na sala de aula (emprego da 

metodologia de tarefas); 
3.5 Convenções ortográficas: interferência de regras fonológicas 

de variação na grafia. 

4!' Unidade: "Eu falo e vocês escutam ... " (A interação professor
alunos na sala de aula) 

4.1 A interação assimétrica na sala de aula: os papéis sociais do 
professor e dos alunos; 

4.2 A interação professor x alunos x texto didático; 
4.3 As carcaterísticas estruturais das atividades comunicativas e 

as práticas verbais na sala de aula; 
4.4 A mudança de código como estratégia legítima. 

5.6 São as seguintes as atividades pedagógicas que serão desen
volvidas pelos alunos em grupos nas diversas unidades: 

* Identificar nos episódios apresentados em vídeo traços lingüís
ticos que caracterizam a variedade local; 

* Relacionar na vida social da comunidade, eventos de fala e de 
escrita que são conduzidos na variedade padrão e outros que são 
conduzidos na variedade local; 

• Identificar nas atividades de sala de aula algumas que são con
duzidas quase que exclusivamente na variedade padrão (e. g. ora
ção) e algumas nas quais são usadas a variedade padrão e ava
riedade local; 

• Fazer levantamento de regras de variação presentes na lingua
gem de amigos e familiares observados durante vários tipos de 
interação; 

* Gravar-se a si mesmo interagindo com colegas e familiares e iden
tificar posteriormente as regras variáveis no seu repertório; 

• Apreciar as características da linguagem do personagem Chico 
Bento de Maurício de Sousa; 
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• Recolher exemplares de literatura popular (canções, contos, tro
vas, poemas, narrativas de experiência pessoal, histórias das fa
mílias), apreciando e descrevendo suas características lingüísti
cas e literárias; 

• Identificar em dois textos (o primeiro originalmente escrito e o 
segundo, a transcrição fiel de um texto falado) as características 
formais e funcionais das duas modalidades; 

• Gravar dois discursos de aproximadamente 5 minutos cada um, 
sendo o primeiro planejado e o segundo não planejado; 

• Identificar erros de ortografia (em eventos de escrita produzi
dos na comunidade) decorrentes da transposição de regras va
riáveis da fala para a escrita, identificando as que são regras gra
duais e as que são regras descontínuas; 

• Recolher exemplos de grafitti e de outros textos espontâneos, 
analisando as interferências de regras fonológicas dialetais na 
ortografia. 

6. Conclusão 

Procurei, neste trabalho, conceituar educação bidialetal, descre
vendo alguns aspectos em que esta se distigue da educação bilíngüe. 
Meu principal objetivo foi o de demonstrar que, não obstante os di
versos problemas que se apresentam no processo de sua implementa
ção, a educação bidialetal comprometida com o desenvolvimento de 
uma pedagogia culturalmente sensível é viável e desejável. Para tanto 
recomenda-se que os professores que trabalham em comunidades on
de predominam dialetos estigmatizados da língua f reqüentem cursos 
especiais de sociolingüística educacional. 

Procurei demonstrar também que alguns professores primários de
senvolvem intuitivamente estratégias de bidialetalismo. No caso que re
latei e que estamos acompanhando no âmbito do projeto Currículo Bi
dialetal de Língua Portuguesa para o Primeiro Grau, o peculiar bidia
letalismo do professor tem certamente um efeito muito positivo no es
tabelecimento de um bom relacionamento com os alunos e, conseqüen
temente, na construção conjunta da atenção durante as tarefas de sala 
de aula, o que contribui para o rendimento do trabalho escolar. 
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NOTAS SOBRE A HISTÓRIA E A SITUAÇÃO LINGÜÍSTICA 
DOS POVOS INDÍGENAS DO PARQUE XINGU* 

Lucy Seki 

Este trabalho apresenta considerações relativas ao Parque Indíge
na do Xingu (PIX), focalizando principalmente os conta tos e a situa
ção lingüística dos povos ali residentes, tendo em vista delinear aspec
tos do contexto geral a ser levado em conta na formulação de propos
tas referentes à educação formal, crescentemente reivindicada pores
ses povos, e situar algumas necessidades de pesquisa. 

As considerações aqui feitas baseiam-se em parte em informa
ções contidas na literatura, principalmente antropológica, sobre a re
gião do Xingu, e em parte resultam de dados e observações colhidos 
em trabalho de campo realizado no PIX em 1968 (Aldeia Kamayurá, 
Posto Leonardo), 1988, 1989 e 1991 (várias aldeias e postos do Par
que). 

1. Situação geral do PIX 

O Parque Indígena do Xingu foi oficialmente criado em 1961, com 
o objetivo de constituir uma reserva natural de fauna e flora e de res
guardar as populações indígenas ali presentes do contato indiscrimina-
do com as frentes de expansão da sociedade nacional (Junqueira, 1967). 
Situa-se ao norte do Estado do Mato Grosso e ocupa hoje um territó- ( 
rio que compreende a região dos formadores do rio Xingu e setÍafluen- /4 
tes (Culuene, Curisevo, Tuatuari, Batovi, Ronuro, Sete de Sétembro, 
Von Steinen, Buriti), bem como a região marginal do rio até as proxi
midades da fronteira com o Pará. Esse território abriga atualmente de-

*Texto revisto de uma conferência " Projeto história e conhecimento lingüístico dos povos indíge
nas do Xingu", apresentada no simpósio "Índios e não-índios: uma interação desigual no limiar 
do século XXI", Unicamp, Campinas, agosto/ 91. 
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zessete grupos indígenas, falantes de uma língua isolada e de línguas 
pertencentes ao tronco Tupi e às famílias Jê, Karib e Aruak. 

Com base em critérios geográficos e culturais, a área do Parque 
pode ser dividida em três partes, a saber: 

1 - Sul: freqüentemente referida na literatura como Alto Xingu, 1 

a parte sul compreende a região dos formadores do rio Xingu, a partir 
do limite sul do Parque (13~ sul), e o Morená - zona junto ao ponto 
de confluência dos rios Ronuro, Batovi e Culuene (na altura do 12~ 
sul). Aí se concentram nove grupos indígenas: Aweti e Kamayurá (tron
co Tupi); Mehinaku, Waurá e Yawalapiti (família Aruak); Kuikuro, 
Kalapalo e Matypu/ Nahukwa (família Karib). 

2 - Centro: é a região compreendida entre o Morená e a BR-80, 
em que residem seis grupos indígenas: Trumai (língua isolada); Txikão 
(l(arib), Kayabi e Juruna (tronco Tupi); Suyá e Panará ou Kren
Akarore2 (família Jê). 

3 - Norte: é a região que se estende da BR-80 às proximidades da 
fronteira com o Pará, na qual se localizam dois grupos da família Jê: 
Mentuktire ou Txukahamãe e Tapayuna ou Suyá Novo ou ainda Beiço
de-Pau. 3 A rigor, a parte norte não está incluída na Reserva do Par
que, mas é constituída das áreas indígenas Jarina e Capoto, também 
sob responsabilidade da Administração Regional do Xingu . 

Conforme dados da Escola Paulista de Medicina, em 1990 a popula
ção do Parque apresentava um total de 3.151 habitantes, assim distribuídos: 

Homens Mulheres Total 
Aweti 38 45 80 
Kamayurá 142 145 287 
Kalapalo 129 120 249 
Kayabi 272 253 525 
Kuikuro 153 124 277 
Yawalapiti 75 70 145 
Juruna 66 65 131 
Panará 56 66 122 
Matypu/ Nahukwa 50 52 102 
Mehinaku 77 51 128 
Mentuktire 221 228 449 
Suyá 99 66 165 
Tapayuna 22 27 49 
Txikão 84 62 146 
Waurá 99 88 187 
Trumai 54 55 109 

Total 3.151 
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Os grupos que habitam o sul do Parque compartilham inúmeros 
traços culturais (sistema de parentesco, cosmologia, atividades econô-
micas, rituais etc.) apresentando, em seu conjunto, uma relativa uni- /' _ r; 
formidade culturá, já observada pelos primeiros exploradores da re- aA._ 

gião, em fins do século passado (Steinen, 1940). Esta uniformidade se-
ria decorrente de um contato prolongado, durante o qual grupos de 
procedência variada, falantes de distintas línguas e portadores de sis-
temas culturais diferentes desenvolveram um complexo sistema de re-
lações intertribais, incluindo trocas econômicas, matrimoniais e ceri
moniais. De fato, pouco se sabe sobre a história remota desses grupos, 
suas origens, trajetórias, época de chegada, fatores que os levaram a 
migrar para a região e a contribuição específica que cada um ofereceu 
à cultura comum (Schaden, 1969). Conforme E. Galvão (1953), "o 
Alto Xingu apresenta características de uma zona de refúgio'', para 
a qual os grupos teriam migrado possivelmente vindos do norte. Fato-
res de natureza ambiental e histórica teriam levado a uma "compreen-
sã cultural( ... ) a qual favoreceu, sem dúvida, a acumulação e o amal-
g ento cultural das diferentes tradições tribais" (Galvão, op. cit., f 
p . 9 e 10). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que participam de uma unidade 
cultural mais ampla, cada grupo mantém a sua identidade étnica e suas 
tradições históricas e culturais. 

Os grupos localizados no centro e norte do Parque, denominados 
por vezes de "intrusivos", não fazem parte do mencionado sistema in
tertribal e, de fato, mantêm uma posição marginal com relação aos 
do sul. Alguns deles - os Trumai, os Suyá, os Juruna e os Mentuktire 
- já se encontravam na região do rio Xingu antes da criação do Parque. 

Os Trumai habitavam anteriormente a margem direita do rio Cu
luene, no Alto Xingu, e ao tempo da visita de Steinen ainda não esta
vam bem assimilados à região. Após deslocamentos sucessivos passa
ram ao sítio onde vivem atualmente, na margem esquerda do rio Xin
gu, entre o Morená e o Posto Indígena Pavuru. Embora os Trumai 
partilhem traços culturais com os grupos do sul, conservam-se deles 
diferenciados em muitos aspectos (Murphy & Quain, 1966; Monod
Becquelin, 1975). 

Os Suyá, conforme Seeger (1974), vieram do leste, entrando na 
área via rio Ronuro. Após se reunirem a um outro grupo Suyá que ali 
residia, desceram o Xingu rumo ao Diawarun (onde os encontrou Stei
nen em 1884), passando a dominar a região de confluência dos rios 
Suyá-Missu e Xingu. Até seu contato com os Villas Boas, em 1958, man-
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tinham relações contínuas, em sua maioria conflitivas, com os povos 
do sul. 

No início do século XVII os Juruna estavam localizados em uma 
ilha próxima à foz do Xingu. Fugindo a missionários, tropas de resga
te, entradas paulistas e, mais tarde, a seringueiros, empreenderam um 
movimento em direção ao sul. Em seus deslocamentos mantiveram re
lações marcadamente hostis com os Kayapó, Suyá e com povos da re
gião dos formadores do rio Xingu (Oliveira, 1970) até 1949, quando 
foram contatados pelos Villas Boas. ·o grupo, já extremamente redu
zido (37 pessoas, na ocasião), encontrava-se junto à foz do Manitsa
wá, no mesmo local onde atualmente tem sua aldeia. 

Os Mentuktire (Kayapó) cruzaram o rio Xingu no início do século 
XX. Nos anos seguintes deslocaram-se sucessivamente numa região que 
envolve a atual parte norte do Parque e uma porção da parte central. 
No início dos anos 50 houve os primeiros contatos com os Villas Boas, 
e nos anos seguintes (1955-1964) desenvolveu-se o processo de "pacifi
cação", acompanhado de uma série de epidemias e invasões das terras 
do grupo, o que provocou uma crise populacional. Na década de 70 
e início dos anos 80 os Kayapó do Xingu se defrontaram com a presen
ça dos brancos, a instalação de fazendas, a construção da BR-80 cor
tando seu território e envolveram-se em uma série de conflitos na luta 
em defesa das terras, conseguindo reconquistá-las em parte (Lea, 1986; 
Lea & Ferreira, 1984). Em 1971 os Mentuktire estavam distribuídos 
em dois grupos: um, na Aldeia Kretire, a aproximadamente 20 km ao 
sul da BR-80, e outro na Aldeia Jarina, ao norte da BR-80, próximo 

,.. 
à Cachoeira von Martius. Em 1985 os dois grupos se reuniram na Area 
Indígena de J arina, e atualmente encontram-se em meio a um proces
so de mudança para a área do Capoto. 

Os demais povos do centro e norte do Parque - Kayabi, Txikão, 
Tapayuna e Panará - são provenientes de regiões circunvizinhas à bacia 
do Xingu, tendo sido "transferidos" para a área do atual Parque a 
partir dos anos 50. 

Os Kayabi habitavam tradicionalmente um amplo território na ba
cia do rio Teles Pires (São Manoel), a oeste do Xingu. No decorrer 
dos anos 50 e 60 a maior parte desse território foi ocupada por frentes 
extrativistas e agropecuárias, restando à população Kayabi apenas uma 
pequena região entre o rio dos Peixes (Tatuí) e o Teles Pires. O conta
to com os Villas Boas deu-se em 1949, no Teles Pires, e no período 
de 1955-1966 ocorreu a transferência de uma parte dos Kayabi para 
o Xingu, permanecendo a outra no Tatu.í (Villas Boas, 1989). Em 1988 os 
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Kayabi estavam distribuídos em várias aldeias, localizadas junto ao Ma
nitsawá Missu e em ambas as margens do rio Xingu, desde a foz do 
Manitsawá até as proximidades do P.I. Pavuru. A partir de então 
observa-se a tendência no sentido de se reunirem em unidades maiores. 

Os Txikão (Menget, 1977) são provenientes do rio Iriri, de onde 
se deslocaram para a região do Alto Tapajós e, posteriormente, para 
o Alto Xingu. Nos anos 30 habitavam a região dos rios Jatobá e Bato
vi, de onde faziam incursões hostis aos Waurá, Nahukwá, Mehinaku, 
Aweti e Trumai. Em resultado de retaliações por parte desses povos, 
e também de epidemia de gripe, os Txikão tiveram sua população ex
tremamente reduzida. Em 1964, quando se deu o primeiro contato com 
os Villas Boas, os Txikão encontravam-se .nas margens do rio Jatobá 
(afluente do Ronuro) em situação muito precária, enfrentando ainda 
a pressão de garimpeiros. Três anos depois aceitaram a proposta de 
transferência para o Xingu. O grupo, constituído então de 56 pessoas, 
instalou-se inicialmente junto ao P .I. Leonardo, com segmentos abri
gados em diversas aldeias de povos alto-xinguanos. Nos anos 70 pas
saram a viver em aldeia própria, em território Trumai, à margem es
querda do Xingu, junto à foz do rio Uaví. 

Os Tapayuna (Suá Ocidentais), conforme Seeger (1977), são ori
ginalmente ligados aos Suyá do Xingu (Suyá Orientais), dos quais se 
separaram em tempos remotos. Os Suyá Orientais deslocaram-se para 
leste, penetrando na região do Xingu, ao passo que os Tapayuna per
maneceram na região dos rios Arinos e do Sangue. Durante muitos anos 
os Tapayuna sofreram agressões várias, inclusive envenenamentos, por 
parte das frentes extrativistas, e fugiram sistematicamente às tentati
vas de "pacificação" até 1967, quando se estabeleceu o contato. Seguiu
se uma epidemia de gripe, responsável pela morte de mais de cem ín
dios, ficando os 41 sobreviventes (lOOJo da população original) seria
mente enfermos, sem alimentos e mesmo sem condições de se levan
tar. Após um período de recuperação, em 1969/ 70 foram transferidos 
para o território do Parque, onde incialmente viveram junto aos Suyá. 
Em 1980 construíram uma aldeia própria, na margem direita do Xin-

" gu, um pouco acima da confluência com o rio Suyá Missu. Em 1988 
encontramos o grupo localizado junto aos Mentuktire. 

Os Panará residiam anteriormente na região do rio Peixoto de Aze
vedo, afluente do Teles Pires, de onde atacavam os Kayabi, Suyá e Men
tuktire. Em 1967 um grupo Panará fez uma rápida aparição na Base 
Aérea do Cachimbo, instalada em seu território e, como conseqüên
cia, foram inciadas as operações tendo em vista o estabelecimento de 

93 



contato. Essas operações se aceleraram a partir de 1971, com o início 
da construção da BR-165 (Rodovia Santarém-Cuiabá), em terras dos 
Panará, e em fevereiro de 1973 ocorreu o primeiro encontro dos índios 
com Claudio Villas Boas (Davis, 1978). Em resultado de um desastro
so contato dos Panará com usuários da estrada, fazendeiros e colonos 
da região, o grupo sofreu um rápido processo de depopulação. Em 1974, 
os 79 remanescentes (lOOJo da população anterior ao contato) foram 
transferidos para o Parque (Baruzzi et alii , 1975), onde viveram su
cessivamente junto aos Kayabi (Aldeia de Prepori), Mentuktire (Al
deia de Kretire), aos Suyá e em uma aldeia própria, próxima à boca 
do Suyá Missu. Deslocaram depois sua aldeia para a margem esquerda 
do Xingu, pouco abaixo da BR-80, local em que os visitamos em 1988. 
Já no ano seguinte mudaram-se para o Manitsawá Missu (informação 
pessoal de Luciana Dourado). 

A localização atual dos povos xinguanos vem indicada no Mapa 1. 

2. Breve histórico dos contatos 

2.1 1884 -fins dos anos 60 

O rio Xingu permaneceu desconhecido em seu curso superior até 
1884, quando Karl von den Steinen o percorreu pela primeira vez das 
cabeceiras à foz, estabelecendo o primeiro contato documentado entre 
representantes da cultura ocidental e os povos indígenas que habita
vam a região (Steinen, 1942, 1940). 

Abriu-se assim uma temporada de expedições de cientistas, explo
radores, aventureiros que renovaram intermitentemente o contato ini
ciado por Steinen e propiciaram, ao mesmo tempo, mais e mais infor
mações sobre a região e seus povos (Samain, 1980). 

Por outro lado, ainda em 1884, e como conseqüência da visita de 
Steinen, restabeleceram-se as relações, há muito interrompidas, entre 
índios do Xingu e os Bakairi do Paranatinga (ao sul dos formadores 
do Xingu), que na época já se encontravam em processo de acultura
ção. Com isso abriu-se uma via indireta de contato entre os povos do 
Xingu e a sociedade brasileira, o que trouxe, entre outras conseqüên
cias, o contágio de doenças e a redução demográfica de novos xingua
nos (Schmidt, 1942, cap. 13; Schaden, 1969, cap. 2). 

Entretanto, somente na década de 40 iniciaram-se contatos mais 
regulares entre os povos do Xingu e representantes da sociedade na
cional. Em conexão com a política de desbravamento do interior bra-
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sileiro, foi criada em 1941 a Expedição Roncador-Xingu, como frente 
de penetração da Fundação Brasil Central. Em 1946 - seis décadas 
após a primeira visita de Steinen - a Expedição, chefiada pelos irmãos 
Villas Boas, alcançou a região dos formadores do Xingue estabeleceu 
contato com os povos ali residentes. Sucederam-se a abertura de cam
pos de pouso (inclusive o primeiro campo permamente - o Jacaré), 
a instalação de Postos, a realização de expedições para o estabeleci
mento de contato com outros povos indígenas do Xingu (Juruna, Su
yá, Mentuktire) e também com grupos que, com o decorrer do tempo, 
foram transferidos para a área. Paralelamente, desde 1948, desenvolveu
se a luta pela criação de uma reserva no Xingu, tendo em vista uma 
proteção mais efetiva do território que, a partir da Expedição Roncador
Xingu, passara a ser objeto de interesses imobiliários (Junqueira, 
1967:26). Esta luta culminou com a criação oficial do Parque em 1961. 
Na ocasião o território abrigava 13 grupos indígenas (Waurá, Mehina
ku, Yawalapiti, Kuikuro, Kalapalo, Matypu, Nahukwá, Kamayurá, 
Aweti, Trumai, Juruna, Suyá e Mentuktire), aos quais se acrescenta
riam os Txikão, em 1967, e os Tapayuna, em 1969/70. 

Com o empenho dos irmãos Villas Boas, desde 1946 desenvolveu
se no Xingu uma experiência indigenista voltada para a preservação , 
física dos grupos indígenas e de seus padrões tradicionais de vida. Fa-
zia parte dessa política assegurar a posse da terra e do patrimônio indí
gena, controlar as relações entre índios e brancos, mediar as relações 
entre os grupos indígenas, promover assistência médico-sanitária e pro
ver condições necessárias à sobrevivência, incluindo o suprimento re
gular de artigos industrializados, em sua maioria ligados à produção 
(Junqueira, 1967). 

Até os anos 60 essas medidas eram implementadas através de dois 
postos indígenas, ligados entre si e com as cidades pelo serviço de rá
dio: o Posto Indígena Diawarun, estabelecido em 1948 no rio Xingu, 
próximo à foz do Suyá Missu, e que em 1967 atendia os grupos Juru
na, Kayabi, Suyá, Trumai e Mentuktire, e o Posto Indígena Leonardo 
(antigo Capitão Vasconcelos), criado em 1954, na margem do rio Tua
tuari (em substituição ao Posto Jacaré que se transformara em um des
tacamento militar sob responsabilidade da F AB) para atender os gru
pos da região dos formadores. 

A população fixa não-indígena era constituída de um número bas
tante reduzido de funcionários que atuavam nesses dois postos e na 
FAB. Em 1967 havia dois servidores brancos no P.I. Diawarun (Oli
veira, 1970:45), nove no P.I. Leonardo, e vinte e três na FAB (Jun
queira, 1969). 
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O ingresso de brancos na área do Parque somente era possível me
diante autorização por parte do Serviço de Proteção aos Índios (hoje 
- Funai) e de credenciamento por instituições científicas, ficando pra
ticamente restrito a pesquisadores, membros de equipes de saúde e vi
sitantes selecionados, constituídos principalmente de autoridades bra
sileiras e estrangeiras, jornalistas, fotógrafos e cineastas. 

A saída de índios para as cidades fazia-se raramente, por via de 
regra para tratamento de problemas mais graves de saúde e, em uns 
poucos casos, por outros motivos. Nessas viagens ficavam sempre aos 
cuidados de sertanistas, antropólogos ou funcionários do SPI. 

A aplicação dessa política protecionista tinha a seu favor as pró
prias condições naturais: o acesso à área por via terrestre e fluvial era 
muito longo e difícil e, na prática, o único meio de ali se chegar era 
por via aérea, através de vôos não comerciais (Correio Aéreo Nacio
nal, avião do SPI). Por outro lado, não havia, na área, riquezas mine
rais e vegetais lucrativas que despertassem a cobiça desenfreada de ex
ploradores, e as cidades, assim como grandes empresas e projetos, fi
cavam ainda relativamente distantes do Parque. 

Nesse contexto, a experiência indigenista feita no Xingu levou are
sultados positivos que a distinguem de outras áreas em que o avanço 
das frentes econômicas teve conseqüências catastróficas sobre as popu
lações indígenas brasileiras (Mindlin, 1985). As medidas protecionistas 
atenuaram o impacto da chegada dos brancos, propiciando a sobrevi
vência física e mesmo a reorganização e crescimento de grupos indíge
nas da região. Estes tiveram suas terras preservadas da ação de elemen
tos predadores, viram-se livres da exploração econômica e de fatores 
aculturativos como missões religiosas4 e casamentos com brancos. Ao 
mesmo tempo, embora as hostitilidades entre certos grupos permane
çam em estado latente, cessaram os conflitos abertos, responsáveis, em 
vários casos, pela depopulação e desorganização de alguns grupos. 

A par dos efeitos positivos mencionados, a política protecionista 
aplicada no Xingu e o tipo de contatos estabelecidos com os brancos 
tiveram uma série de conseqüências na vida dos povos indígenas da 
região. Uma delas foi a introdução mais intensa de bens industrializa
dos, feita através dos Postos Indígenas em forma de doação regular 
de artigos (principalmente instrumentos de produção) e também atra
vés de pesquisadores, visitantes e pessoal da F AJ3, caso em que o in
gresso de bens se fazia de modo assistemático e não controlado, sob 
a forma de doações (presentes) ou por meio de trocas. A penetração 
desses bens criou e/ou ampliou necessidades que não podiam ser supri-
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das com recursos dos próprios indígenas, acarretando, assim, uma de
pendência econômica dos povos indígenas do Parque em relação à so
ciedade nacional (Junqueira, 1967). 

Por outro lado, os contatos mantidos no período levaram os indí
genas e aprofundar a consciência quanto a existência do mundo dos 
brancos e mesmo a incorporá-lo em sua cosmologia; porém, devido 
ao seu caráter seletivo, esses contatos possibilitaram aos índios uma 
visão apenas parcial e falseada sobre a realidade do mundo dos bran
cos e de suas instituições. Desse mundo passaram a conhecer sobretu
do a existência de riquezas, as relações "cordiais" e paternalistas (Jun
queira, 1967). 

No geral, contudo, as alterações ocorridas na vida dos povos xin
guanos em conseqüência dos contatos com os brancos ''não atingiram 
as relações de produção de forma acentuada e pouco afetaram as rela
ções interaldeias no Alto Xingu" (Viveiros de Castro, 1977:36). No que 
concerne aos Juruna e Kayabi, que em época-anterior haviam viven
ciado o conta to com os brancos, as influências sofridas através desses 
contatos não chegaram a descaracterizar a sua cultura. 

2.2 Fim dos anos 60 - 1991 
, 

i 

No decurso dessas duas décadas ocorreram mudanças considerá
veis na situação do Parque e de seus povos. 

A partir de 1970, em conexão com o plano governamental de ocu
pação e colonização da Amazônia, as frentes colonizadoras foram se 
aproximando cada vez mais dos limites do Parque, trazendo consigo 
o desmatamento, as estradas, fazendas e núcleos urbanos. 

Em 1971 iniciou-se a construção da Rodovia Cuiabá-Santarém 
(BR-165), o que resultou na' 'pacificação'' e transferência dos Panará pa
ra a área do Parque. No mesmo ano foi construída a estrada Xavantina
Cachimbo (BR-80), cortando o Parque Xinguem pleno território Men
tuktire. Um decreto governamental alterou os limites do Parque, excluin
do a porção do território ao norte da estrada, mantendo-a somente co
mo área reservada enquanto habitada por índios. Isto propiciou a inva
são da terra, a instalação de fazendas e de um vilarejo na área e, como 
conseqüência, a introdução de epidemias de sarampo e uma série de con
flitos com os brancos. Com apoio de outros grupos indígenas da área, os 
Mentuktire empreenderam a defesa de seu território e terminaram por 
reconquistá-lo em parte (Lea & Ferreira, 1984). 
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No período em foco, novos postos foram abertos na área do Par
que, entre eles dois Postos Indígenas de Vigilância (PIV): um, próxi
mo à margem direita do rio Xingu, na BR-80, e o outro, no rio Culue
ne, junto ao limite sul do Parque. 

Paralelamente, novos meios de transporte penetraram definitiva
mente a região. O barco a motor e, no sul do Parque, também as bici
cletas passaram a ser de uso generalizado nos deslocamentos internos 
à área, facilitando a mobilidade e a ampliação dos contatos entre al
deias e destas com os Postos. 

A partir dos anos 70 ocorreram algumas tentativas de estabeleci
mento de escolas em pontos do Parque, principalmente nos Postos. 
Embora feitas sem continuidade, com pessoal de qualificação variável 
e sem assistência adequada, essas experiências contribuíram para ini
ciar indivíduos de distintos grupos no mundo da escrita. Um número 
reduzido de índios teve também oportunidade de freqüentar escolas téc
nicas nas cidades. 

O rádio e o gravador, já disponíveis anteriormente, alcançaram 
uma grande difusão, principalmente no sul do Parque, e são hoje usa
dos constantemente, favorecendo o aprendizado do Português e da mú
sica brasileira. Aparelhos de TV e vídeo são também usados no P. 1. 
Leonardo e no P. I. Pavuru. Ao mesmo tempo, praticamente todas 
as al_deias e Postos do Parque estão hoje integrados ao serviço de rádio
comunicação, o que permite a circulação mais rápida de informações 
entre elas e também entre elas e a cidade. Nas transmissões, além do 
Português, podem ser ouvidas as diversas línguas indígenas faladas no 
Parque. 

No decorrer dessas duas décadas, a administração do Parque e dos 
Postos, o controle da balsa (usada na BR-80 para a travessia do Xin
gu) e outros serviços (motorista, operador de rádio, piloto de barco, 
monitor de saúde etc.) passaram a ser realizados por índios. Com isso 
surgiu um grupo de pessoas que recebem salários regularmente, man
têm contas em bancos e têm maior acesso a bens industrializados. Ou
tras fontes de dinheiro são a participação em filmagens, a venda de 
alguns produtos agrícolas e principalmente de artesanato. Este é ven
dido nas cidades, por via de regra com intermediação da Funai, e tam
bém na área do Parque a comerciantes que percorrem periodicamente 
o Xingu em busca de artef atos indígenas. 

Como anteriormente, o ingresso de brancos na área depende de 
permissão por parte da Funai e da Administração Regional do Xingu, 
porém a saída de índios do Parque tornou-se muito mais freqüente. 
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De fato, os deslocamentos por via terrestre e fluvial são hoje facilita
dos pela existência de estradas nas circunvizinhanças do Parque e pela 
presença do barco a motor e dos Postos de Vigilância nos limites da 
área. Além do motivo tradicional (tratamento de saúde do próprio in
divíduo ou de familiares), a visita aos centros urbanos se faz também 
para a venda de artesanato e aquisição de bens industrializados, para 
a participação em reuniões de lideranças, ou simplesmente para conhe
cer a cidade e a vida dos brancos. 

Se a ida às cidades não é possível a todos, em parte as cidades são 
trazidas à área através das informações transmitidas pelos que as visi
taram, pelos meios de comunicação, ou ainda por pesquisadores e vi
sitantes, estes últimos cada vez mais numerosos, especialmente na par
te sul do Parque. Há casos de visitantes que provocam um grande im
pacto, como ocorreu com uma equipe de filmagem que em 1988 esteve 
acampada nas proximidades do P.I. Leonardo, propiciando uma exi
bição sem paralelo de uma parafernália de equipamentos e produtos 
os mais diversos e sofisticados, destinados à realização das filmagens 
e também a garantir o conforto da equipe durante a permanência ''no 
mato". 

Essas breves observações mostram que a penetração de elementos 
culturais da sociedade envolvente apresentou um grànde avanço nas 
duas últimas décadas. De modo geral, as mudanças ocorridas no pe
ríodo contribuíram para a intensificação dos contatos com o branco, 
para o aumento das expectativas de consumo e para a introdução de 
novas necessidades que, como antes, não podem ser supridas com os 
próprios recursos indígenas. Ao mesmo tempo, o órgão responsável 
tornou-se cada vez menos capaz de atender até mesmo às necessidades 
essenciais que atendia anteriormente, o que levou a uma reversão de 
expectativas e a um crescente descontentamento, por parte dos povos 
indígenas, quanto à atuação da Funai. Assim, não é casual que venham 
surgindo iniciativas, por parte de alguns grupos, no sentido de buscar 
soluções alternativas para o atendimento de suas necessidades. Essas 
iniciativas incluem a elaboração de projetos vários, envolvendo o con
tato com pessoas e instituições do mundo dos brancos, a tentativa, em
preendida recentemente na região dos formadores, de desenvolver uma 
criação de gado, o que trouxe, entre outras conseqüências, a presença 
constante, na Aldeia Kamayurá, de um branco (vaqueiro) encarrega
do de cuidar do rebanho. A essas iniciativas está também vinculada 
a aceitação, pelos Waurá, de um membro da SIL como professor, mas 
cuja atuação como missionário não deve ser minimizada. De fato, du-
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rante a cerimônia do Javari, realizada na Aldeia Kamayurá em julho 
de 1991, os participantes, através de uma pantomima, ridicularizaram 
os Waurá enquanto "ledores" da Bíblia. 

Além de possibilitar a ampliação dos contatos entre os povos do 
Xingu, as mudanças ocorridas têm propiciado aos xinguanos a opor
tunidade de aprofundar a consciência quanto à existência de índios em 
outras partes do País e mesmo no exterior, o que sem dúvida repercute 
na sua concepção de identidade. Ao mesmo tempo, a intensificação 
dos contatos com não-índios acarretou um aprofundamento da cons
ciência quanto à necessidade de entender a sociedade envolvente e o 
lugar dos povos indígenas nessa sociedade. A esta consciência devem
se, em grande parte, as crescentes reivindicações dos povos xinguanos 
relativas a programas educacionais (cf. adiante). 

O quanto as mudanças mencionadas já atingiram as bases dos mo
dos tradicionais de vida é uma questão a ser especialmente investiga
da. Aparentemente os novos elementos culturais convivem com os tra
dicionais, sem que estes tenham sofrido uma alteração muito acentua
da. Entretanto, constata-se que no contexto esboçado acima os índios 
do Xingu vêem-se cada vez mais sob a pressão de suas tendências opos
tas: de um lado, o desejo de uma maior aproximação com o mundo 
dos brancos e, de outro, a lealdade às formas tradicionais de vida. Uma 
e outra tendência têm força variável nos distintos grupos do Parque, 
dependendo de fatores de ordem histórica e de características socio
culturais de cada grupo. Em linhas gerais, contudo, observa-se uma 
oposição entre os povos do sul e os demais, particularmente os do nor
te, no que se refere à maneira de encarar as relações com os brancos. 
Os povos do sul são mais propensos ao desenvolvimento dos contatos 
com os brancos, ao contrário dos demais, menos favoráveis a esses con
tatos. Urna manifestação dessas divergências foi a recusa, por parte 
dos povos do centro e do norte, em receber ali a equipe de filmagem 
que, conforme referido, esteve atuando no sul, em 1988. 

Uma ou outra das mencionadas tendências tem incidência distin
ta também no que se refere a diferentes segmentos de um mesmo gru
po. Via de regra, os jovens são os que demonstram maior atração pelo 
mundo dos brancos e suas maravilhas. Já os mais idosos e os líderes 
expressam o temor de que a penetração de elementos da cultura brasi
leira resulte no deslocamento dos padrões tradicionais e zelam pela pre
servação dos costumes. Ao mesmo tempo, vêem-se ante a necessidade 
de desenvolver esforços no sentido de conseguir para o seu povo bens 
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e facilidades do mundo dos brancos, já que a capacidade em fazê-lo 
constitui hoje um requisito de grande importância na avaliação· do que 
seja um bom chefe. 

3. Situação lingüístico-comunicativa do Parque 

3 .1 Línguas indígenas 

Na área do Parque são faladas atualmente dezessete línguas indíge
nas, pertencentes a diferentes troncos e famílias lingüísticas, a saber: 

Tronco Tupi: Kamayurá, Kayabi (Família Tupi-Guarani); Juru-
na (Família Juruna); Aweti (Família Aweti); 

Família Aruak: Waurá, Yawalapiti e Mehinaku; 
Família Karib: Kuikuro, Kalapalo, Matypu, Nahukwá e Txikão; 
Família Jê: Suyá, Tapayuna, Mentuktire e Panará; 
L~ngua Isolada: Trumai. 
Em contraste com as pesquisas etnográficas, intensamente desen

volvidas na área do Parque, há ainda uma grande carência no que se 
refere aos estudos lingüísticos5, sobretudo comparativos. Contudo, al-
gumas observações podem ser feitas. ~ 

As línguas Karib, faladas no sul do Parque (Kuikuro, Kalapalo, 
Matypu e Nahukwá), são bastante próximas entre si, divergindo ape
nas em aspectos fonéticos e lexicais (Becker, 1969:12) e são, em seu 
conjunto, mais distanciadas do Txikão. 

Dentre as línguas Aruak, o Yawalapiti é mais diferenciado das duas 
outras, o Mehinaku e o Waurá, estas bastante semelhantes e mutua
mente inteligíveis (Seki, 1989). 

Um maior distanciamento caracteriza também o Panará em rela
ção às demais línguas da Família Jê: O Mentuktire, o Tapayuna e o 
Suyá. As duas últimas apresentam grande proximidade em nível f oné
tico e lexical (Seki, 1990), contudo, conforme depoimento do chefe Su
yá, os Tapayuna falam também "a língua dos antigos". 

No que concerne às línguas do Tronco Tupi, há uma maior proxi
midade entre o Kamayurá e o Kayabi, e um distanciamento mais acen
tuado entre estas e o Aweti (Dietrich, 1990) e, principalmente, o Juru
na (Rodrigues, 1955). O Trumai não apresenta afinidade com nenhu
ma outra língua, embora inclua em seu léxico muitas palavras de ori
gem Tupi. 

Apesar de essas distintas línguas coexistirem, em certos casos du
rante um longo período de tempo, não se desenvolveu na área do Par-
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que nenhum código comum a todos os povos ali residentes. Cada um 
mantém a sua própria língua, e esta constitui um elemento distintivo 
de alta relevância na representação da identidade do grupo face aos 
demais. 

Conforme freqüentemente notado na literatura etnográfica, no sul 
do Parque o próprio sistema intertribal vigente reforça o valor da lín
gua como elemento distintivo. Assim, segundo E. Schaden, no Alto 
Xingu "o processo de integração se orientou no sentido de tornar a 
pluralidade étnica indispensável à continuidade e à subsistência das pró
prias culturas" e "o apego de cada grupo ao idioma dos antepassados 
eleva este à categoria de um dos principais símbolos de identidade tri
bal" (Schaden, 1969:87). 

Cumpre acrescentar que o papel da língua como marca de identi
dade cresceu em importância no período pós-contato, quando outros 
elementos distintivos, como a especialização na manufatura de certos 
artefatos (cerâmica Aruak, machados de pedra Trumai, arcos Kama
yurá etc.), sofreram transformação radical em decorrência da introdu
ção de bens industrializados. 

Obviamente isto não implica a ausência de alterações no quadro 
lingüístico da região. Conforme referido, pouco se sabe sobre a histó
ria antiga dos povos, e são ainda poucos os estudos lingüísticos, parti
cularmente de natureza comparativa, que permitissem compreender me
lhor os processos lingüísticos que ocorreram ou que estão em curso na 
região. Na história documentada dos povos xinguanos há informações 
sobre a destribalização de alguns povos em decorrência de depopula
ção ocasionada por conflitos e epidemias, casos em que os remanes
centes se juntaram a outros grupos. Isto ocorreu com os Tsuva, Nara
vúte e, mais recentemente, com os Nahukwá, cujos remanescentes pas
saram a viver, respectivamente com os Kuikuro, Kalapalo e Matypu 
(Franchetto, 1986). Outros grupos desaparecidos são os Kustenaú, o 
Anumaniá e o Manitsawá, casos em que os remanescentes se agrega
ram aos Waurá e Mehinaku, aos A weti e aos Suyá, respectivamente 
(Samain, 1980). 

É ilustrativo a respeito do assunto o depoimento que nos foi dado 
pelos Kamayurá. O povo se reconhece como resultante de uma ''mis
tura" de cinco grupos, falantes de línguas (dialetos?) distintas, entre 
eles o Kamayurá propriamente dito. Descendentes de alguns desses gru
pos são ainda reconhecidos na comunidade atual, sendo que apenas 
um indivíduo é unanimemente considerado como sendo ''Kamayurá 
de verdade''. Porém, a língua que prevaleceu foi a Kamayurá ou, co
mo dizem os índios, "nós estamos roubando língua de Kamayurá". 
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Entretanto, vistos sincronicamente, todos os povos do Parque são 
homogêneos sob o ponto de vista lingüístico, isto é, a cada povo cor
responde uma língua, registrando-se apenas duas exceções: os Yawa
lapiti e os Trumai, que em decorrência de condições específicas setor
naram multilíngües . 

Os Yawalapiti em fins do século passado já estavam muito deca
dentes (Steinen, 1940). Por ocasião da chegada da Expedição Roncador
Xingu, em 1946, não possuíam aldeia própria, e seus representantes 
viviam dispersos entre outros grupos indígenas da região. Em 1950, 
com apoio dos Villas Boas, os cerca de 28 remanescentes reconstruí
ram sua aldeia, e o grupo voltou a crescer consideravelmente. Porém, 
conforme Viveiros de Castro (1977), o aumento populacional se deveu 
sobretudo à incorporação, via laços matrimoniais, de um número pro
porcionalmente muito alto de representantes de outros grupos, princi
palmente Kuikuro e Kamayurá. De fato, tendo em vista o fortaleci
mento do grupo, instituiu-se entre .os Yawalapiti uma política de uxo
rilocalidade permanente, em lugar da temporária, usual no Alto Xin
gu, o que favoreceu a presença, na aldeia, de elementos de outros gru
pos. Em resultado, a situação lingüística na Aldeia Yawalapiti tornou
se muito complexa, conforme a descrição feita por Viveiros de Castro 
(1977). Segundo o autor, "todos os falantes de Yawalapiti falam algu
ma outra língua, mas nem todos os falantes de outras línguas, na al
deia, falam Yawalapiti, embora a maioria o entenda" (op. cit., p. 90). 
Citando o exemplo de uma família constituída por um homem Yawa
lapiti e mulheres Kamayurá, o autor observa que cada cônjuge usa a 
própria língua para dirigir-se ao outro e aos filhos, sendo que estes res
pondem na língua de origem dos pais e conversam entre si em Kama
yurá. Assim, ''a maioria das crianças da aldeia, por ter um dos pais 
não Yawalapiti, fala outra língua preferencialmente" (ibid., p. 91 ). Por 
outro lado, na reunião de fumantes fala-se o Kuikuro, se algum mem
bro deste grupo está presente. O autor conclui que, de modo geral, o 
Yawalapiti é a língua menos falada na aldeia" . Não obstante, conserva
se como "distintivo tribal nas ocasiões cerimoniais" (p. 91). 

À diferença dos Yawalapiti, os Trumai constituíram um grupo for
te na época da visita de Steinen. Porém, devido a um conjunto de fa
tores, entre eles a derrota sofrida em conflitos com os Suyá, entraram 
em um rápido processo de decadência, perdendo o vigor cultural, e já 
no final do século passado encontravam-se em situação de dependên
cia junto aos Kumayurá (Schaden, 1969:91). Posteriormente, os Tru
mai reconstruíram suas aldeias sem, contudo, recuperar o antigo vigor 
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(Murphy & Quain, 1955:103). A redução numérica, deslocamentos fre
qüentes e casamentos intertribais propiciaram a penetração de outras 
línguas, notadamente o Kamayurá (Monod-Becquelin, 1970, 1975). 
Conforme testemunho de Quain, já em 1938 o Kamayurá começava 
a se impor como segunda língua (Murphy & Quain, 1955:103). Atual
mente o Trumai é um dos grupos mais afetados pela penetração do 
Português (cf. Guirardello, no presente volume). 

Excetuando-se, portanto, os dois casos acima, os povos do Par
que são monolíngües em nível de grupo. Contudo, todos incluem um 
número variado de indivíduos que conhecem outra ou mesmo outras 
línguas indígenas além da própria. 

Uma vez mais as informações disponíveis referem-se sobretudo aos 
povos do sul. E. Basso afirma que são poucos os indivíduos bilíngües, 
reconhecendo, porém, o papel importante que eles desempenharam no 
estabelecimento da cultura xinguana e que ainda desempenham na re
de de comunicação entre os grupos (Basso, 1973). 

Entretanto, é provável que os casos de bilingüismo sejam mais nu
merosos do que possa parecer, manifestando-se porém em nível de bi
lingüismo passivq. O sistema de relações vigente no sul, principalmen
te a prática do intercasamento, propicia contatos regulares que favo
recem o aprendizado de línguas. As regras de residência estabelecem 
a virilocalidade definitiva, precedida de um período de uxorilocalida
de temporária (Galvão, 1953), e assim tanto o homem quanto a mu
lher têm oportunidade de aprender a língua um do outro. Além disso, 
via de regra cada cônjuge fala na própria língua para se comunicar com 
o outro e com os filhos, e deste modo as crianças aprendem facilmente 
a língua dos pais. Por outro lado, as regras de comportamento lingüís
tico impõem restrições quanto ao uso de outras línguas que não a de 
origem, mesmo que o indivíduo as entenda (Basso, 1973; Gregor, 1982). 

Há que acrescentar que as uniões matrimoniais não se dão igual
mente com indivíduos de todos os grupos do Parque, mas ocorrem pre
ferencialmente, embora não exclusivamente, entre certos grupos com 
maior grau de articulação entre si, sendo que as articulações são confi
guradas conforme fatores de ordem histórica, lingüística, sociocultu
ral, geográfica e política (Semain, 1980; Bastos, 1984; Franchetto, 1986). 

3.2 O Português 

Ao quadro de línguas indígenas presentes no Parque acrescenta
se o Português, cuja difusão foi se intensificando paulatinamente a par
tir do estabelecimento do contato entre "brancos" e os povos indíge
nas que habitam a região. 
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O aprendizado do Português se deu de maneira informal e assiste
mática, através de contatos diretos, ocasionais, freqüentes ou mais per
manentes com falantes da língua, na área do Parque e fora dela. Co
mo se mencionou, esses contatos foram de natureza seletiva, envolvendo 
membros de expedições de diversos tipos, funcionários de Postos Indí
genas e da FAB, pesquisadores e visitantes vários (Junqueira, 1967), 
membros de equipes de saúde e, mais recentemente, alguns professo
res que atuaram por períodos variáveis e intermitentes em escolas do 
Parque. Outro fator que vem contribuindo para a aquisição do Portu
guês é a exposição à língua através da radiofonia, presente na área desde 
os tempos da Expedição Roncador-Xingu, e dos rádios e gravadores. 

Os contatos e a exposição à língua tiveram (e ainda têm) uma inci
dência desigual nos grupos do Parque e nos diferentes segmentos de 
um mesmo grupo, dependendo de fatores diversos entre os quais se 
incluem os de ordem histórica (maior ou menor antigüidade do conta
to ), geográfica (localização do grupo em pontos mais próximos ou mais 
distantes de Postos Indígenas, da FAB, de núcleos urbanos, isto é, lo
cais que propiciam maior oportunidade de contato com não-índios), 
sociocultural (sexo, faixa etária, posição do indivíduo no grupo) e pes
soal (aptidão, propensão ao contato). 

Assim, o conhecimento do Português não é uma experiência ge
neralizada tanto no que se refere aos distintos grupos do Parque, quanto 
no que se refere aos membros dos grupos, considerados individualmen
te. Em nível de grupos, atualmente todos incluem indivíduos que têm 
pelo menos algum conhecimento do Português, porém o número de 
falantes, bem como o grau de domínio da língua varia de grupo para 
grupo. Em nível individual, encontram-se desde pessoas que nada sa
bem do Português, até aquelas que têm um bom conhecimento da lín
gua (veja-se Emmerich, 1984, para o tratamento da questão relativa
mente ao Alto Xingu, e Mattos e Silva, 1988, sobre o Português fala
do pelos Kamayurá). 

As explorações preliminares feitas até o momento revelaram apre
sença, no Parque, das seguintes situações: 

- monolingüismo na língua indígena do grupo; 
- bilingüismo envolvendo a língua do grupo e uma outra língua 

indígena; 
- bilingüismo envolvendo a língua indígena do grupo e o Portu-

.... gues; 
- plurilingüismo envolvendo línguas indígenas; 
- plurilingüismo envolvendo línguas indígenas e o Português. 
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Têm-se, portanto, dois tipos de bilingüismo/ plurilingüismo: um 
tradicional e um outro recente, surgido a partir da introdução do Por
tuguês. Por outro lado, não há casos de monolíngües em Português.6 

Ainda que em linhas gerais, é possível estabelecer algumas correla
ções entre as situações acima, faixas etárias e sexo. Assim, os monolín
gües em língua indígena incluem homens idosos, mulheres e crianças, ao 
passo que os bilingües falantes de língua indígena e Português são, em sua 
maioria, adultos e jovens do sexo masculino. Indivíduos reconhecidamen
te bilíngües em línguas indígenas ou plurilíngües são homens de meia
idade ou idosos, porém a situação em geral é pouco conhecida. 

3.3 Tipos de comunicação 

As relações mantidas pelos povos do Parque levam ao reconheci
mento de três tipos de comunicação: a comunicação interna ao grupo, 
a comunicação entre grupos e a comunicação entre índios e não-índios. 

As informações disponíveis permitem afirmar que na comunica
ção intragrupo é usada a língua indígena do grupo ou uma outra lín
gua indígena. As explorações feitas mostram que isto ocorre mesmo 
no caso de grupos que comportam um número relativamente alto de 
indivíduos com bom domínio do Português, como o Juruna (cf. Far
getti, neste volume) e o Kamayurá. O Kamayurá é um dos grupos mais 
expostos ao contato, dada a sua proximidade geográfica com o P.I. 
Leonardo e com a FAB. Entretanto a língua Kamayurá demonstra um 
notável vigor, sendo usada na comunicação entre os membros do gru
po nos mais distintos contextos e situações, inclusive naquelas que en
volvem elementos culturais do branco, como nos treinos de futebol, 
no manuseio de gravador (todas as teclas são designadas por termos 
Kamayurá) ou em jogos de cartas. 

O uso de outra(s) língua(s) indígena(s) além da língua própria do 
grupo ocorre notadamente entre os Yawalapiti e os Trumai. Estes últi
mos seriam o único caso em que se registra o uso, embora limitado, 
do Português na comunicação entre os membros do grupo. Mesmo nes
tes grupos, a língua indígena ainda é preponderante. 

A comunicação intergrupos não pode ser caracterizada como um 
todo, pois assume diferentes formas, dependendo, entre outros fato
res, dos grupos envolvidos, das relações genéticas entre suas línguas, 
dos laços existentes entre os grupos, do tipo de situação (formal ou 
informal) em que se dá a comunicação, do conhecimento de outras lín
guas, além da própria, por parte dos indivíduos envolvidos na intera-
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ção. Na região sul do Parque, devido ao sistema intertribal vigente, 
a linguagem não verbal (cerimonial, uso formalizado da língua) desem
penha também um relevante papel na comunicação entre os grupos (Bas
so, 1973; Franchetto, 1986, Bastos, 1984). 

Embora os distintos fatores envolvidos na comunicação entre os 
grupos estejam ainda à espera de uma investigação sistemática e abran
gente, é válido dizer que nesse tipo de comunicação são usados os pa
drões tradicionais indígenas (códigos verbais e não verbais, interme
diação de indivíduos bilíngües em línguas indígenas) e também o Por
tuguês. Este vem sendo usado, notadamente na comunicação dos po
vos do sul com os do centro, e destes com os do norte. 

O Português é também a língua empregada na comunicação entre 
índios e não-índios, seja diretamente, seja através de intérpretes. 

Resumindo as colocações acima, tem-se o seguinte quadro: 

- Comunicação intragrupo - Língua(s) lndígena(s); 
· - Comunicação intergrupos - Línguas Indígenas/Padrões Tra

dicionais; Português; 
- Comunicação entre índios e não-índios - Português. 

4. Opiniões dos falantes sobre as línguas e a educação escolar 

A extensão em que ainda são usadas as línguas do Parque demons
tra a vitalidade funcional das mesmas e a lealdade etnolingüística dos 
povos xinguanos. Esta lealdade revela-se também nos resultados das 
explorações preliminares feitas tendo em vista detectar a o·pinião dos 
falantes com relação à língua e suas expectativas quanto à educação 
escolar. 

Observa-se que há uma identificação afetiva muito forte com a 
língua de origem. Todos são unânimes em considerar a sua língua co
mo "melhor" e "mais bonita" que o Português. 

Verifica-se que há uma atitude muito reivindicativa a favor da edu
cação formal e do ensino O!al e escrito do Português, porque "preci
sam para se comunicar com o branco, para aprender as coisas do bran
co". Ao mesmo tempo, desejam também aprender a escrever nas lín
guas de origem, e uma clara evidência disso são experiências espontâ
neas surgidas em alguns grupos (Kayabi, Mentuktire) no sentido de de
senvolver a alfabetização em língua indígena por intermédio de indiví
duos já alfabetizados em Português. 
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Embora muitos considerem que a língua indígena não corre o ris
co de desaparecer, outros percebem a ameaça representada pelo Por
tuguês, seja porque vêem sua língua em situação já menos favorável, 
como é o caso dos Trumai, seja porque tomaram conhecimento da exis
tência, fora do Parque, de povos indígenas que já perderam a língua 
nativa (como o Krenak, por exemplo) e temem que o mesmo ocorra 
com seu povo, pois "índio sem língua não é índio". De fato, há mes
mo uma certa crença de que se a língua for escrita, poderá de alguma 
forma ser preservada para o caso de o pior acontecer. 

É opinião generalizada que as escolas devem funcionar nas aldeias, 
pois é difícil a permanência dos alunos nos Postos, onde ficam mal ins
talados e "sem comida". Além disso, consideram que os professores 
das escolas devem ser índios. A argumentação apresentada para justifi
car esse ponto de vista revela a percepção das diferenças culturais e tam
bém a "descrença" quanto a uma possível permanência do branco "no 
mato", de modo a permitir a continuidade do processo escolar: "o bran
co não acostuma, sente falta da cidade'', da mesma forma que ''o índio 
não se acostuma na cidade e quer voltar logo para o Xingu". 

Por outro lado, a formação dos professores índios deve ser feita 
na área do Parque. As justificativas apresentadas apontam a inconve
niência de estudos na cidade pois, conforme a experiência tem demons
trado, os jovens ali aprendem ''coisa que não presta", como "beber 
cachaça e andar com mulherada". 

Em que pese o modo como são formulados os argumentos, o dis
curso dos falantes dá destaque à língua, à cultura e ao território indí
genas, ou seja, a elementos fundamentais da identidade étnica, e reve.;. 
la também a expectativa, por parte dos povos xinguanos, de que eles 
possam manter o controle étnico sobre a escola. 

Há, portanto, uma evidente lealdade etnolingüística dos povos xin
guanos para com suas línguas nativas. Entretanto, é também evidente 
que a presença do Português vem se acentuando nos últimos anos. De 
fato, embora não tenha sido feito um levantamento sistemático, o nú
mero de falantes de Português é hoje muito maior do que há vinte e 
três anos, quando visitamos o Xingu pela primeira vez. E a perspecti
va é que o uso do Português se intensifique no futuro, principalmente 
se se considerar a grande expectativa quanto ao aprendizado oral e es
crito da língua. 

Por outro lado, os povos xinguanos não têm uma compreensão 
clara das repercussões que a introdução da escrita pode ter, particular
mente no que se refere à organização e transmissão de conhecimentos 
feitos até agora através da oralidade. 
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Conclusão 

No período de pouco mais de um século, transcorrido desde a pri
meira visita de Steinen, graças a um conjunto de fatores, os povos in
dígenas do Xingu têm conseguido sobreviver aos contatos e manter pre
servadas as suas línguas e instituições básicas tradicionais. Atualmen
te, no limiar do século XXI, o envolvimento crescente desses povos 
com o mundo dos brancos coloca-os diante de novos desafios e neces
sidades, entre elas a de uma educação formal que propicie o crescimento 
de suas defesas e os auxilie a se preparar para conduzir, de acordo com 
seus interesses, as transformações que se desenvolvem na área. 

Os povos xinguanos (assim como outros povos indígenas brasilei
ros) necessitam, portanto, de uma educação formal que, por um lado, 
contribua para preservar e valorizar sua cultura e fortalecer sua identi
dade e que, por outro lado, não se limite apenas à simples alfabetiza
ção e ensino de "contas", mas que possa também abrir "perspectivas 
para a melhor compreensão, pelos índios, do mundo não-índio" (S. 
C. dos Santos, 1975:12) e lhes propicie uma visão crítica da realidade 

• em que vivem. 
As considerações apresentadas no trabalho, embora necessariamen

te genéricas e de nenhum modo exaustivas, são suficientes para dar uma 
pequena idéia da complexa realidade do PIX, realidade a partir da qual 
deve ser pensada a educação escolar para os povos ali residentes. A 
diversidade etnolingüística e cultural, as diferentes situações de conta
to, os distintos graus de conhecimento do Português, as relações polí
ticas complexas existentes entre os grupos e também dentro dos gru
pos, a importância da língua indígena como marca da identidade étni
ca, a questão da oralidade, são alguns dos muitos aspectos a conside
rar que desaconselham soluções unificadas e impõem a busca de um 
delicado ponto de equilíbrio entre a unidade e a diversidade. 

Para que a educação escolar não resulte inadvertidamente em um 
instrumento a serviço da sociedade dominante, é necessário que a defi
nição de prioridades, a escolha de métodos, procedimentos e estraté
gias se fundamentem em um conhecimento mais aprofundado e abran
gente da realidade xinguana, seus povos e línguas, conhecimento este 
que somente será possível através de um esforço multidisciplinar en
volvendo a colaboração de diversos especialistas. 
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NOTAS 

1 O termo "Alto Xingu" é também usado na literatura com um sentido mais amplo para designar 
a região dos formadores e o alto curso do rio. 

2 O termo Kren-Akarore, "cabelo cortado" , que aparece na literatura com muitas variantes gráfi
cas, é de origem Kayapó e faz referência ao tradicional corte de cabelo do grupo autodenominado 
Panará. 

3 O termo Txukahamãe, "gente sem arco", é de origem Juruna, e refere-se ao grupo que se autode
nomina Mentuktire, "gente pintada de preto". A denominação Beiço-de-Pau faz referência ao uso 
de botoque labial pelos Tapayuna. 

4 Segundo Oberg (1953:4), houve uma missão protestante do Rev. Thomas Young entre os Nahuk
wá, em 1926-1938. No início dos anos 70 houve uma tentativa do Summer lnstitute of Linguistics 
em desenvolver trabalho missionário entre os Kamayurá e os Waurá (Leite, 1981). 

5 Excetuando-se a investigação mais sistemática das línguas Kamayurá (por L. Seki), do Kuikuro 
(por B. Franchetto) e em parte do Trumai (por A. Monod-Becquelin) e Kayabi (por R. Dobson) 
existem apenas trabalhos fragmentários sobre as demais línguas. Até recentemente, sobre as lín
guas Juruna, Suyá, Yawalapiti, Mehinako, Kalapalo e Matypu/ Nahukwá havia apenas listas voca
bulares, e no caso do Panará e Tapayuna nem mesmo listas existiam. Com o desenvolvimento do 
projeto "Documentação e Descriç.ão das Línguas do Parque Indígena do Xingu" (Seki, 1988) e 
sua versão atual (Seki, 1991), iniciou-se o estudo das línguas Juruna (Fargetti), Yawalapiti (Cam
pos), Mehinako (Medeiros), Suyá (Guedes), Panará (Dourado), Tapayuna (L. C. Santos) e retomou
se o estudo do Kamayurá (Seki) e Trumai (Guirardello). No âmbito do projeto foi também realiza
do trabalho de campo com as línguas Mentuktire e Kayabi. 

6 Não são computados uns poucos indivíduos que por razões várias foram, desde tenra idade, cria
dos na cidade e que, quando adultos, passam períodos variáveis no Xingu. 
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A QUESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO CULTURAL INDÍGENA 

Carlos de Araujo Moreira Neto 

Em 1985 fui procurado, no Museu do Índio, por um grupo de ín
dios Potiguara da Baía da Traição, Paraíba. O tema da conversa foi 
as más condições de vida desses índios, agravadas pelos temores em 
relação ao futuro. Finalmente, um dos índios, que era uma espécie de 
líder ou porta-voz dos demais, transmitiu-me uma solicitação inespe
rada. Os Potiguara, que totalizam cerca de cinco mil pessoas, ainda 
ocupam o mesmo local onde tiveram o primeiro contato com os euro
peus, por volta de 1501. Ao longo de quase cinco séculos de opressão, 
os íqdios perderam quase tudo, menos a vontade de sobreviver e a cons
ciência inescapável de que são índios. Para os Potiguara, em 1985, a 
recuperação do domínio e uso de sua língua indígena era um processo 
essencial, parte desejada e necessária de seu esforço de sobrevivência 
como indivíduos e como povo. 

Minha demissão, pouco depois, impediu-me de continuar acom
panhando a luta dos Potiguara pela recuperação de sua herança cultural. 

Um dos modos mais insidiosos de desterrar o índio da consciência 
e da memória da nação faz-se ela eliminação ou esquecimento dos do
cumentos que a ele se referem. Estão entre estes os manuscritos de ar
quivos, os livros e outras publicações e, também, filmes, iconografia, 
registros sonoros, artefatos e, mais que tudo, a própria memória indí
gena, perpetuada e enriquecida pela tradição oral. 

A destruição intencional de documentos sobre índios é prática que 
vem desde o período colonial, como testemunha a frase do coronel To
ledo Rendon, em fins do século XVIII, que uso como epígrafe no rela
tório sobre o Centro de Documentação Etnológica da Funai (publica
ção anexa). Dou aí, também, notícia do enorme prejuízo causado à 
cultura nacional e, mais que tudo, aos próprios índios, com a destrui-
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ção dos arquivos centrais do Serviço de Proteção aos Índios, em 1967, 
que, suspeita-se, tenha sido intencional. 

Atentados mais recentes são também relatados, como a venda, pelo 
delegado da Funai do Maranhão, por volta de 1974, de toda a rica do
cumentação da Delegacia, como papel velho. Mais ou menos na mes
ma época, quase toda a volumosa e importante documentação do Ama
zonas foi retirada da sede por um funcionário qualificado da Funai 
e encontra-se desaparecida desde então. 

Nesse mesmo ano de 1974 iniciei, por todo o país, a busca e reco
lhimento de documentos nas várias delegacias e postos indígenas da 
Funai. Pouco depois organizei o Centro de Documentação Etnológica 
e Indigenista da Funai, no Museu do Índio, onde foi reunida, classifi
cada e microfilmada aquela documentação. Apesar de todas as carên
cias de verbas, instalações e equipamentos e, sobretudo, de pessoal, 
foi possível salvar, ordenar e micro filmar cerca de um milhão de pági
nas de documentos sobre índios. 

Esse total expressivo, entretanto, representa pouco em relação ao 
acervo total da Funai. Só no chamado "arquivo morto" do órgão, em 
Brasília, haverá um volume maior de documentos que o até agora pro-
cessado. ... 

Enquanto isso, as perdas de peças únicás e insubstituíveis conti-, 
nuam: os filmes cinematográficos do Museu do lndio, - muitos da 
época da Comissão Rondon - e todos do maior valor científico e cul
tural, foram transferidos para a Cinemateca de São Paulo, onde te
riam sido destruídos por um incêndio. Ainda mais recentemente, por 
ocasião da transferência da Delegacia Regional de Bauru para Londri
na, toda a documentação existente sobre os índios da região foi extra
viada e não mais recuperada. 

As perdas sofridas nos últimos anos pela documentação indígena 
é coerente com o modo autoritário e injusto que constituiu a norma 
do tratamento dispensado aos índios pelos governos passados. 

Já é tempo de tratar essas questões com maior sensibilidade, espí
rito público e competência. Nos parágrafos seguintes, proponho-me 
fazer algumas sugestões concretas sobre a questão da documentação 
indígena e, de modo mais amplo, sobre a preservação do patrimônio 
cultural indígena. 

É indispensável considerar, de início, que a Funai, presa a uma 
crônica de meios e assoberbada por um quadro não menos permanen
te de crises e conflitos entre índios e a sociedade nacional, dificilmente 
poderá ampliar, em tempo previsível, o parco apoio que presta ao Mu-
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seu do Índio e ao Centro de Documentação. Para quaisquer progra
mas de maior vulto será, portanto, forçoso o recurso a outras institui
ções. Entre todas, a Secretaria de Cultura da Presidência da República 
é a agência governamental que está mais próxima das preocupações 
quanto ao salvamento e conservação dos bens culturais indígenas. , 

Para o Museu do Indio e o Centro de Documentação seria alenta-
dora qualquer possibilidade de apoio ou colaboração da Secretaria de 
Cultura em relação a projetos concretos sobre o acervo cultural indígena. 

No âmbito dessas preocupações, é fundamental a criação de uma 
base institucional adequada, que tanto possibilite a expansão do tra
balho de documentação indígena, quanto concretize uma cooperação 
direta entre a Fundação Nacional do Índio e outros órgãos governa
mentais. 

Isso se daria através da fundação de um Centro para a História 
e Cultura Indígena, com profissionais competentes, voltados para o 
tratamento, análise e publicação de acervos relevantes para a história 
das populações indígenas brasileiras, o que por outro lado traria con
tribuição fundamental para a compreensão do próprio processo de for
mação da nacionalidade brasileira. Nas condições atuais, o modo mais 
adequado de realizar isso seria através da utilização de acervos e po
tencialidades do Museu do Índio, capaz de oferecer trabalho especiali
zado e a experiência do Centro de Documentação. 

Através da cooperação interinstitucional criar-se-ia um núcleo di
nâmico de atividades para a preservação da cultura indígena que teria 
condições imediatas de produzir resultados concretos. Essa colabora
ção deveria ter início em torno de projetos concretos e específicos bem 
definidos. 

Nos Estados Unidos funciona, com grande prestígio cultural e aca
dêmico, um Center for the History of the American Indians. O exem
plo do Center pode ser útil para a programação de instituição similar 
no Brasil . 

Importa salientar que a localização desse trabalho interinstitucio
nal no Rio de Janeiro é por muitas razões conveniente. Não só aí exis-

~· tem condições privilegiadas para essa classe de trabalho intelectual, com 
os grandes arquivos, bibliotecas e mapotecas de acesso indispensável 
para as preocupações aqui descritas, como também aí situa-se o Mu
seu do Índio. Este, de todas as instituições do Rio de Janeiro, seria 
o local mais adequado de instalação desse projeto, por sua vocação 
temática, por sua experiência, pelo setor de pesquisa e processamento 
de documentos históricos e por seus especialistas. 
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A coleção Aureo Rénaul reúne um dos mais preciosos acervos de 
informação primária sobre os índios de Minas Gerais. A coleção reúne 
cerca de 2.500 manuscritos inéditos, produzidos entre 1849-1888 por 
agentes oficiais e missionários. Este foi o período em que desapareceu 
a maioria dos grupos indígenas de Minas. Boa parte da documentação 
foi elaborada por pessoas em contato direto com os índios, o que for
nece um testemunho presencial para a história da decadência e extin
ção de tantas sociedades indígenas. Tal processo de extermínio consti
tui um dos pontos cegos da história mineira, que cumpre resgatar e 
reparar. Trata-se, repetindo Capistrano de Abreu, de dívida que não 
admite moratória. 

Propõe-se a edição integral dos documentos numa série de volu
mes, com um total de cerca de 3.000 papéis e documentos, além da 
introdução, notas histórias e etnológicas, mapas e monografias. A sé
rie conteria de seis a oito volumes grandes. 

Com auxílio das mapotecas do ltamaraty, do Serviço Cartográfi
co do Exército, da Biblioteca e Arquivo Nacional, do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro etc., pretende-se incluir na obra toda a car
tografia mineira da época. 

O programa deveria manter-se aberto e receptivo aos interessés da 
consulta e colaboração de pesquisadores mineiros ou especialistas em 
história e cultura de Minas Gerais. 

A duração do programa será de cinco anos. Ao final do primeiro 
ano pretende-se ter publicado o volume inicial da série. A partir daí 
novo volume deve estar concluído a cada seis, oito meses. Como com
plemento indispensável a esse trabalho e suas preocupações principais, 
toda a coleção Aureo Rénault deve ser microfilmada. 

Trata-se de projeto suficientemente ambicioso e relevante para tes
tar a eficácia do Centro para a história e cultura indígena atrás pro
posto. O sucesso desse projeto inicial consolidaria o órgão que pode
ria propor-se outros projetos, como o da constituição de acervos do
cumentais ao menos para os maiores grupos indígenas brasileiros. 

A partir, portanto, dessa segunda etapa, estaríamos comprome
tendo o Centro com um trabalho de devolução de conhecimento acu
mulado pela sociedade nacional às comunidades indígenas. Isso pode 
e deve ser feito em várias etapas e de modos diversos. Um desses será 
a reunião, em um ou mais volumes, de toda a informação disponível, 
de arquivos ou publicadas, sobre certos grupos indígenas, acompanha
dos de mapas, fotos e demais ilustrações que documentem a cultura 
indígena, mas também a história e os direitos indígenas. Para essa ques'-
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tão de direitos, tais publicações poderão atuar como instrumentos po
derosos na luta pelos interesses indígenas e no esclarecimento da socie-

l 

dade nacional. 
A intenção seria a de publicar informações exatas, em linguagem 

acessível sobre a cultura, história e direitos de cada um desses grupos, 
conseguindo-se através dos índios letrados que toda a comunidade ve
nha a ser informada, criando-se, assim, um instrumento de informa
ção extraordinariamente importante para a recuperação de seus bens 
culturais e materiais. 

1. Programa de devolução cultural 

Nos parágrafos seguintes procurarei formular, de modo prelimi
nar, alguns projetos de natureza cultural que me pareceram viáveis e 
relevantes em relação a populações indígenas do país. Os projetos vi
savam não só o conhecimento dessas sociedades mas, também, uma 
ação cultural que poderia ser desenvolvida em seu benefício. Desse mo
do, os índios deixariam de ser meros objetos de curiosidade intelectual 
para se transf armarem em beneficiários e co-participantes da soma de 
conhecimentos que, sobre eles, acumulou a sociedade nacional. 

A idéia central que unifica todos aqueles projetos é a afirmação 
da pÓssibilidade de um programa que tenha como meta principal a de
volução, às sociedades indígenas, de parte de conhecimento que sobre 
elas foi acumulado historicamente. 

Os índios brasileiros têm sido submetidos, ao longo da história, 
a formas de relacionamento com a sociedade nacional que determinam, 
por via de regra, a desintegração de seus modos de atuação sobre a 
natureza, de suas instituições e de sua visão do mundo. Por tal proces
so os índios são privados, a um só tempo, de sua herança material e 
cultural e de sua história, e da capacidade de fazê-las ou de reconstituí
las. Convertem-se, assim, em populações desorganizadas e marginali
zadas, tanto em relação a seus bens tribais quanto à possibilidade de 
participação, mesmo em nível de precariedade extrema, nos bens e va
lores produzidos pela sociedade nacional. 

A despeito disso, os índios brasileiros como um todo - principal
mente em grupos maiores, que sobreviveram à ameaça de perecimento 
biológico e cultural - têm crescido demograficamente e nada indica 
que irão extinguir-se fisicamente ou descaracterizar-se totalmente da 
condição de povos distintos da sociedade dominante. Isso quer dizer 
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que os índios constituem um segmento diferenciado e permanente da 
sociedade brasileira global. O impacto da conquista e da situação co
lonial é para os índios situação permanente, da qual devem ser resga
tados pela intervenção do Estado. O programa de devolução cultural 
pode vir a ser parte importante e necessária desse resgate. 

O programa de devolução cultural aos grupos indígenas implica, 
essencialmente, a reunião, análise, ordenação e reprodução de docu
mentos de toda a sorte que interessam à história e à cultura indígena. 
Esses documentos incluem textos impressos ou manuscritos, registros 
sonoros, fotografia e cinema, iconografia e cartografia, peças etnográ
ficas etc. Um item de importância essencial é a tradição oral do grupo, 
que deve ser registrada como parte do programa. Com base nesses re
gistros e na documentação precedente será elaborado um texto de sín
tese sobre a história e a cultura do grupo, que servirá de guia e intro
dução aos documentos originais. 

Como o programa pretende que os bens culturais, objeto do pro
cesso de devolução, sejam transferidos integralmente ao domínio do 
grupo indígena, é indispensável limitar o projeto a grupos que ofere
çam condições mínimas de utilização frutífera do acervo. Assim, o gru
po deve ser suficientemente denso em população, possuir uma porcen
tagem mínima de membros letrados e ter uma dimensão histórica de 
contato com a sociedade nacional bastante ampla e documentada. Cer
tamente não será possível levar, nas condições atuais, o programa a 
todos os grupos indígenas ou, sequer, à maioria deles. Uma escolha 
criteriosa dos grupos receptores será condição básica para a viabilida
de do programa. Encontram-se na situação descrita muitos dos gran
des grupos indígenas brasileiros, a exemplo dos Guarani, Potiguara, 
Kaingang, Macuxi, Munduruku, Xavante, Tukuna, Maué, Tukano, Ka
yapó etc. 

Outra pré-condição essencial é a integração ao projeto, desde seu 
início em todas as etapas de desenvolvimento, de um ou mais mem
bros do grupo indígena a que se destina, com qualificações de certo 
nível de educação formal e interesse intelectual. Caberá a esses a tare-
fa posterior de ocupar-se do acervo na área indígena, zelando por sua ... 
guarda e eventual utilização pelo grupo, cujo interesse deverá atrair. 

O conjunto de documentos, que constitui a parte imediatamente 
resgatável da herança cultural indígena, deverá ser conservado perma
nentemente na posse do grupo receptor, em instalações adequadas. Essa 
unidade local constituiria uma Casa de Cultura Indígena, dirigida e usa
da por índios para reuniões, rituais ou qualquer outro uso que enten, 
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dam lhe dar, sem a presença de brancos, sejam agentes indigenistas 
ou quaisquer outros. 

Para os grupos com maior dimensão histórica de contato, como 
os Guarani ou os Potiguara, a documentação imediatamente acessí
vel, nos grandes arquivos ou bibliotecas, estende-se por mais de 450 
anos. Em tais condições, a documentação disponível em fontes impres
sas ou manuscritas será demasiado volumosa para permitir sua repro
dução exaustiva. Será indispensável uma seleção de materiais, com apro
veitamento dos mais significativos. 

Atenção especial deverá ser dada à documentação originária da ,. 
Comissão Rondon e do Serviço de Proteção aos Indios, que escapou 
ao incêndio que destruiu os arquivos centrais do SPI em 1967 e foi, 
posteriormente, microfilmada pelo Centro de Documentação Etnoló
gica. Nesse esforço de salvamento foi possível microfilmar cerca de um 
milhão de páginas de documentos daquela origem. Posteriormente fiz 
reproduzir integralmente esse acervo, disponível para projetos como 
o que aqui se sugere. O mesmo não ocorreu, lamentavelmente, com 
a documentação produzida pela Funai, ameaçada atualmente por ris
cos de dispersão ou perda irremediável. 

I Incêndio consumiu História dos lndios 
Da Sucursal de Brasília 

O fogo que destruiu anteontem os sete andares do edifício do Mi
nistério da Agricultura consumiu também - por falta de proteção ade
quada - parte importante da História dos indígenas no Brasil: com 
as fichas, relatórios e toda a papelada burocrática do Ministério, desa
pareceram os arquivos do Serviço de Proteção aos Índios, onde se en
contravam documentos relacionados com os silvícolas do Brasil, des
de a proclamação da República. 

Esses documentos haviam sido trazidos para Brasília em 1961, 
quando da mudança do SPl para o DF. Havia filmes da pacificação 
das últimas tribos de silvícolas hostis e gravações feitas vinte anos atrás, 

..,_ algumas delas de cantos de tribos que não mais preservam sua cultura 
ou que já desapareceram. Perderam-se peças de trabalhos indígenas 
(redes, objetos de palha, barro etc.), algumas insubstituíveis e valiosas 
para a Etnologia. 

Entre a documentação perdida, havia documentos assinados pelo 
marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, e do
cumentos da Comissão Rondon. Desapareceram alguns dos mais im-
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portantes documentos da vida e obra de Rondon, parte importante da 
luta pela conquista da terra onde correm os rios Guaporé, Madeira e 
o Negro. 

FRANCISCO MEIRELES 
Todos os relatórios, com fotografias históricas do sertanista e pa

cificador de índios Francisco Meireles, também não existem mais. Ver
savam sobre a pacificação dos xavantes, caiapós e pakaas-novas, além 
de outras tribos. 

Queimou-se também uma carta em que Rondon pedia ao ex
presidente Vargas que o governo não cortasse completamente o apoio 
financeiro ao SPI. 

MICROFILME 
Essas perdas, comenta-se, poderiam ter sido evitadas com relati

vamente poucas despesas. Os arquivos do SPI poderiam ter sido foto
grafados em microfilmes, que seriam guardados em cofres à prova de 
fogo. Mas, documentos, fotos, cartas e mapas originais eram guarda
dos em envelopes e jogados em prateleiras, dentro de armários de ma-
d~a. • 

I 
SALVA UMA PARTE 

Uma pequena parte dessa documentação ainda pôde ser salva por 
cópia, graças ao trabalho de um escritor norte-americano - Lance Bel
ville - que há um mês passava 10 horas por dia no SPI, colhendo ma
terial para a elaboração de um livro sôbre aquele Serviço e suas rela
ções com os índios. Os documentos por ele consultados - e alguns 
copiados - abrangem principalmente o período de 1938 para cá. Mas 
ele copiou também alguns documentos referentes ao século passado. 
Lance Belville, que está há 4 anos radicado no Brasil, lamenta muito 
a perda do que chama de "verdadeira fortuna histórica". Diz ele que 
agora vai passar à segunda etapa do seu trabalho, que consiste em gra
var entrevistas com os homens mais importantes nessa luta pelo des
bravamento do sertão brasileiro. 

OTIMISMO 
"Recomeçaremos das cinzas" disse o ministro Ivo Arzua ao che

gar a Brasília procedente de Florianópolis, quando se inteirou dos por
menores do incêndio que destruiu a maior parte do Ministério da Agri
cultura. "A hora não é para desânimo, e todos nós devemos erguer 
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a cabeça e começar tudo de novo, com outro impulso de coragem e oti
mismo", disse o ministro. O sr. Ivo Arzua determinou a constituição 
de diversos grupos de trabalho para executar imediatamente providên
cias para a recuperação do Ministério: um grupo efetuará completo le
vantamento do material destruído, para que seja solicitado à Presidên
cia da República o crédito necessário; outro grupo estudará a maneira 
de instalar provisoriamente o Ministério; um terceiro está encarregado 
da aquisição de material necessário para que o funcionalismo desenvol
va normalmente suas atividades e, finalmente, outra equipe acompa
nha a perícia que é realizada para apurar as causas do sinistro. 

A documentação oficial sobre índios, produzida de modo siste
mático e regular durante o Império e a República (Comissão Rondon, 
SPI e Funai), representa o acervo mais importante sobre ação indige
nista e a condição material e social dos índios, com especial relevo pa
ra as questões de terras. Estas são, sem qualquer dúvida, o mais im
portante fator de sobrevivência das comunidades indígenas e um item 
inevitável em todas as relações e conflitos com a sociedade nacional. 
O simples recolhimento e transferência aos índios de inf armações con
fiáveis sobre suas terras e os instrumentos administrativos e legais que 
as asseguram constituiria justificativa suficiente para o programa de 
devolução cultural. 

Além dessa documentação de natureza oficial, cuja posse e uso 
sob a forma de microfilmes estão assegurados, é indispensável uma pes
quisa documental sistemática nos grandes arquivos e bibliotecas do Rio 
de Janeiro (Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Mapoteca e Ar
quivo Histórico e Biblioteca do ltamaraty, Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro etc.) e, ao menos, nos mais importantes arquivos re
gionais (Pará, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Ba
hia, Minas Gerais etc.). 

O mesmo deverá ser feito em relação a fontes impressas que, por 
seu volume ou caráter pouco acessível (obras extremamente especiali
zadas, ou em língua estrangeira etc.), terão, necessariamente, caráter 
seletivo. Essas limitações são inevitáveis quando se considera que um 
grupo indígena, como os Guarani já citados - e o exemplo não é úni
co - têm uma bibliografia de centenas de volumes. 

A constituição de acervo de uma Casa de Cultura Indígena deverá 
ser rico quanto possível, mas os critérios de volume e de erudição de
verão sempre subordinar-se ao valor de uso da informação pela comu
nidade indígena, na reconstrução de seu passado histórico e no assegu
ramento de seus bens e direitos atuais. 
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A realização concreta do programa, mesmo no nível inicial de 
um projeto-piloto, limitado a um único grupo indígena, pressupõe exi
gências mínimas no que respeita a especialistas e auxiliares, equipa
mentos e instalações, material de consumo, serviços de terceiros e ou
tros gastos. O custo, mesmo estimativo, não pode ser avaliado de mo
mento. 

2. Projetos-piloto 

Há alguns anos encaminhei a vários intelectuais e líderes indíge
nas, entre eles Daniel Cabixi, dos índios Paresi, uma versão preliminar 
de meu projeto sobre as Casas de Cultura Indígena, como forma e nú
cleo físico de suporte do programa de devolução cultural. Depois de , 
minha volta à direção do Museu do Indio, tive contato, em Brasília, 
com duas jovens intelectuais desse grupo, Maria Helena Azumezuke
no e Chiquinha Nezokemaero, que me deram cópia de um projeto ela
borado pelos próprios índios, com a participação de João Arrezomae 
(João Garimpeiro) e de Daniel Cabixi, além das já nomeadas. Esse pro
jeto foi encaminhado, em 1990, ao Museu do Índio, onde não produ
ziu qualquer reação significativa. 

O fato de que os próprios índios tenham a iniciativa de elaborar 
um projeto para a recuperação de seu patrimônio cultural é suficiente 
indicação da importância e urgência do programa. 

Outro grupo interessado em programas desse tipo é o dos Mun
duruku de Coatá-Laranjal. Um jovem professor dessa área indígena, 
Francisco Cardoso Munduruku (Chiquinho Munduruku), foi funda
dor e presidente da Organização das Comunidades Indígenas Mundu
ruku (Ocim), e está permanentemente interessado no resgate da cultu
ra de seu povo. Através de contato pessoal com ele, foi decidido suge
rir à Funai um estágio prolongado desse professor no Museu do Índio, 
onde, à vista da documentação existente nos grandes arquivos, biblio
tecas e museus do Rio de Janeiro, será elaborado um plano de levanta
mento e reprodução sistemática de todas as informações relevantes so
bre os Munduruku. 

Proximamente haverá encontro, já programado, com Daniel Ca
bixi e outros líderes Paresi, para a implementação do projeto referido. 

' 

128 



' 

Centro de Documentação Etnológica da Funai 
Carlos de Araujo Moreira Neto• 

Não é possível narrar todas as torturas que se tem feito aos índios, por
que a maior parte dos seus archivos não existem: é um systema conheci

do dos encarregados máos consumirem os documentos que para o futuro 
os podem acusar ... 
(Toledo Rendon, Mem. Ald. lnd. S. Paulo, 1798) RIHGM, IV: 304. 

Este estudo pretende ser um balanço de minha atividade como coor-
denador do projeto do Centro de Documentação Etnológica e Indige
nista da Funai, sediado no Museu do fndio e cuja criação foi sugerida 
por mim, em 1974, como resposta à situação crítica do setor pela des
truição dos arquivos centrais do Serviço de Proteção ao Índio, em 1967. 

Há muitos anos que eu vinha trabalhando com informações de 
natureza etnohistórica, desde os tempos de aluno bolsista do Curso de 
Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural, dirigido por Darcy Ribei
ro, no Museu do Índio, entre 1954 e 1957. Posteriormente, como pes
quisador, professor e assessor para questões etnológicas e indigenistas 
de várias instituições, como o Museu Goeldi, a antiga Universidade do 

, 
Brasil, o Serviço de Proteção aos Indios, a Universidade de Brasília 
e, finalmente, o Instituto Indigenista Interamericano (OEA, México), 
pude dedicar-me mais demoradamente, ao lado do trabalho de campo 
entre grupos indígenas, à análise de fontes documentais e bibliográfi
cas importantes para o estudo das relações históricas entre índios e bran
cos no Brasil e em outras áreas da América Latina. Mais recentemen
te, como bolsista do CNPq, elaborei minha tese de doutorado com ma
teriais da mesma natureza (''A política indigenista brasileira durante 
o século XIX", Rio Claro, 1971). Foi também importante minha ex
periência como etnólogo do Instituto Indigenista Interamericano no Mé
xico, e em alguns países andinos (Colômbia, Equador, Bolívia), nos 
quais a larga dimensão temporal do contato dos colonizadores com 
grandes massas indígenas, aliada às peculiaridades históricas da situa
ção intercultural, produziu uma quantidade extraordinária de infor
mações relevantes. Acumulou-se, assim, desde o início do período co
lonial, um volume muito grande de relações, informes, memórias, crô-

• Doutor em Antropologia; ex-coordenador do projeto do Centro de Documentação Etnológica e 
lndigenista da Funai; professor em cursos de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense; 
bolsista do CNPq. 
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nicas (inclusive em língua indígena), tratados, convenções, títulos de 
terras e outros documentos de natureza administrativa e legal, conser
vados cuidadosamente por cada ''pueblo" ou "cabildo" indígena co
mo testemunho e garantia de seus direitos. 

Dessa experiência ficou-me a idéia de que seria possível a organi
zação de um arquivo para cada grupo indígena (ou, pelo menos, para 
os grupos mais importantes demograficamente e com maior dimensão 
de conta to histórico) que contivesse, ao lado das informações de im
portância etnológica e indigenista, os dados e documentos de natureza 
legal ou meramente informativa sobre suas terras. A devolução, aos 
grupos indígenas, dessas informações, acompanhadas dos dados etno
lógicos e lingüísticos disponíveis, sob forma e linguagem que as tor
nassem assimiláveis pelos membros letrados do grupo, significaria, na 
prática, a reintegração dos índios na posse de parte de sua memória 
histórica e cultural e dos títulos afiançadores de seus direitos sobre ter
ras e outros bens. Os recentes movimentos reivindicatórios de vários 
grupos indígenas, como os Kaingang, Guarani, Xavante, Guajajara etc. 
demonstram que os índios assimilam e utilizam, com grande acerto e 
eficácia, as poucas informações acessíveis sobre sua história e seus bens 
materiais e culturais. Sempre me pareceu que o Centro de Documenta
ção Etnológica (CDE) devia buscar modos concretos e viáveis de pôr
se diretamente em contato com as comunidades indígenas brasileiras. 
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APOIO À RESISTÊNCIA E CULTURA INDÍGENAS: 
PROJETOS E DILEMAS - UM COMENTÁRIO SOBRE 

RONDÔNIA 

Betty Mindlin 

Os índios de Rondônia experimentaram transformações recentes 
e violentas na vida tribal. Guerreiros isolados no mato há apenas vinte 
anos, como os Suruí, ou há menos, há dez, como os Zoró, ou ainda 
com parte da população sem contato, como os Urueu wau wau, estão 
agora transitando diariamente pelas cidades, negociando com madeira 
e garimpo, alguns - situação a que foram levados pelo estímulo e omis
são do governo brasileiro. Aprendem rapidamente o português e os nos
sos hábitos, lidam com dinheiro, têm contas bancárias e têm um mo
delo suburbano de fronteira como comportamento a imitar. 

As estradas, as madeireiras (450 milhões de dólares de madeira 
extraídos das áreas indígenas de Rondônia em apenas três anos, o mes
mo valor do financiamento do Banco Mundial ao Programa Polono
roeste), as mineradoras, os grandes projetos como o Polonoroeste, que 
os atingiu em cheio de 1982 em diante, levaram-nos de roldão, deixan
do pouco tempo e sossego para refletir sobre o que desejam ser e por 
que ideais querem lutar. 

Como se isso não bastasse, são atormentados por missionários de 
todo tipo, que vêm trazer a redenção ou a "Verdadeira Palavra de 
Deus" e traduzir a Bíblia "porque os índios pedem", como os do Ins
tituto de Verão, muitas vezes disfarçados em lingüistas, ou os das No
vas Tribos. 

Desequilibrados entre dois mundos quase impossíveis de combi
nar, não há como exigir dos índios coerência. Querem ser índios como 
os antepassados e reafirmar tradições; querem experimentar novas for
mas, tentadoras, avassaladoras, as dominantes na sociedade. O pên
dulo entre o interesse individual e a fiel defesa do comunitário é um 
dos traços desse dilema. 
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Se os índios querem coisas contraditórias, o apoio ao seu trajeto 
e à sua escolha também é muito complexo. A inflamada defesa dos 
direitos indígenas, de sua autonomia e organização é necessária mas 
não basta; como proceder? 

Algumas ações são claras, pelo menos quanto à utilidade e propó
sito imediatos, como é o caso no campo da saúde e da defesa de terras. 

Na área da educação, a discussão do modelo de sociedade a cons
truir pelas supostas escolas faz-se ainda mais crucial. O que desejam 
os índios-educandos, que são também os professores-monitores indí
genas; de que são capazes os educadores que tentam formá-los? 

Essa discussão, nada nova e muito bem desenvolvida e aprofun
dada por numerosos especialistas, põe-se a cada passo como dúvida 
e sombra nas experiências de apoio à cultura indígena. Esta é uma das 
razões deste simpósio organizado agora em Campinas, pela profa. Lucy 
Seki - que, entre outras coisas, nasceu da tarefa muito concreta de 
desenvolver a escrita em algumas línguas indígenas, de devolver às co
munidades (na forma de difusão que usamos há alguns poucos milha
res de anos, multiplicada para muitos ~lhos apenas desde Gutenberg) 
os seus mitos, narrativas, explicações do mundo, estórias, notícias -
impressas. A escrita é obviamente necessária - para atuação na socie
dade; e a escrita nas próprias línguas indispensável para contrapor uma 
cultura à outra, reforçar a que está sendo esmagada. Expandir e rein
ventar as línguas indígenas, para que nelas caibam os novos conteúdos 
do nosso mundo, tornando-os, assim, familiares e não fetiches exter
nos - aí está uma das necessidades da escola. Inventar métodos de 
ensino que combinem e aproveitem a liberdade indígena, a da aldeia 
em vias de desaparecimento, em vez da rígida disciplina da grande parte 
das escolas da sociedade industrial, reproduzindo repressões - outro 
imperativo. 

Com todas as dúvidas e perplexidades, estas experiências de re
forço ao mundo indígena, tentando ao mesmo tempo preparar os ín
dios para a autodefesa e afirmação de direitos na sociedade contempo
rânea, vêm se dando em várias regiões do país. Em Rondônia, por exem
plo, está encorajadora a colaboração de Lucy Seki num projeto orga
nizado pelo lama; não apenas vem trabalhando na descrição da língua 
Suruí, mas também vem apoiando com constância os monitores indí
genas e as professoras especializadas no trabalho indigenista, para ela
borar um material escrito inventivo a partir das motivações e palpites 
dos índios, professores potenciais. Essa experiência pioneira vem se dan
do, também, como apoio a um projeto de saúde desenvolvido na áre~ 

132 



Suruí, * para subsídio à formação de agentes de saúde, que devem ser 
alfabetizados. 

Em outras áreas, é possível que esta experiência ainda nascente 
possa se expandir e reproduzir. Embora deixados quase que apenas à 
deriva, os índios têm obtido nomeações de prefeituras locais para se 
tornarem professores em muitas aldeias - faltando, no entanto, um 
trabalho organizado e uma orientação adequada às aulas que minis
tram em imitação do pouco que já viram em escolas rurais. 

Existem, assim, razões para algum ânimo para os antropólogos, 
lingüistas, indigenistas e outros que ainda tentam um trabalho de cam
po entre os índios, apesar do caos reinante nas interferências na socie
dade indígena. Se cada vez é mais difícil a antropologia - a que tenha 
alguma utilidade para a compreensão e aceitação da diferença cultu
ral, dentro da igualdade social - há ainda algum espaço. O que é im
portante é que a atuação não se limite a princípios (embora seja fun
damental desenvolver teorias sólidas). No trabalho de escola, o crucial 
é ter pessoas criativas nas áreas, capazes de ouvir e fermentar as inicia
tivas da comunidade, de esclarecer aos índios as armadilhas em que 
todos estamos, fazendo-os inventar formas de educação que os satis
façam, em vez da cega obediência aos padrões já em vigor. 

• Projeto de saúde Suruí, coordenado por Maria do Carmo Barcellos, membro do lama e presidente 
do Cernic - Centro de Recuperação Neurológica Infantil de Cacoal. 
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MITO E HISTÓRIA* 

Carmen Junqueira 

1. Manifestações da história 

No Brasil atual, são grandes as mudanças que atingem a maior 
parte das sociedades indígenas localizadas no raio de expansão da fron
teira econômica. A tal ponto isso ocorre que torna-se necessário re
pensar os esquemas mais usuais da análise antropológica que, até pou
co tempo atrás, alimentavam o debate em torno de problemas centra
dos na noção de história repetitiva, circular, fria e outras mais. Adi
nâmica que hoje se observa revela as limitações dessas chaves explica
tivas, mesmo porque as culturas aparentemente estacionárias ou, no 
dizer de Lévi-Strauss (1976), cujo desenvolvimento era aos nossos olhos 
destituído de significação, experimentam transformações aceleradas, 
ao mesmo tempo que elaboram formas de adaptação, de resistência, 
de integração bastante originais, e que são passíveis de serem compreen
didas. 

·É verdade que as mudanças mais visíveis, fáceis de serem obser
vadas, são aquelas causadas por fatores externos às sociedades indí
genas, como é o caso dos diversos impactos gerados pela implanta
ção de novas atividades econômicas. Empresas mineradoras, madei
reiras, hidrelétricas, colonizações etc. atingem direta ou indiretamen
te as áreas indígenas e desafiam a manutenção do seu estilo de vida 
tradicional. 

Talvez seja por força dessas evidências que os fatores externos con
tinuem a ser vistos como praticamente os únicos a provocarem e mo-

• Comunicação apresentada no simpósio "fndios e não-índios: uma interação desigual no limiar do 
século XXI" . Unicamp, 1991. 
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delarem mudanças. Para que se alcance uma interpretação mais ade
quada do processo, uma pergunta se impõe: Haverá fatores internos 
atuando na gestação da mudança? 

Sabe-se que do ponto de vista econômico as sociedades indígenas 
são, via de regra, bastante igualitárias, isto é, convivem com poucas 
desigualdades. A distinção mais nítida que se observa refere-se à divi
são sexual do trabalho que organiza as tarefas masculinas e femininas. 
Mesmo assim, no interior de cada uma dessas divisões, há igualdade 
de acesso à terra, às fontes de recursos, sendo do domínio de todos 
as técnicas de produção, de confecção dos instrumentos de trabalho. 
O trabalho é praticamente o mesmo para todos os homens e, da mes
ma forma, as mulheres gozam entre si de situação homogênea. 

É no domínio das relações políticas, das relações de poder, . que 
se verifica maior diversidade de funções e maior desigualdade. Pois mes
mo em sociedades com chefias difusas e sem instituições políticas mui
to visíveis, o problema do poder se coloca, mesmo porque ele é ima
nente ao social. Convém desta forma observar mais de perto tais rela
ções e identificar os instrumentos de ação política, as diversas formas 
do exercício do poder. 

Balandier (1969) propõe duas grandes divisões gerais dos instru
mentos de ação política: 

1 - uma que engloba os mecanismos sociais que contribuem para 
manter ou recriar a cooperação interna, e que se explicitam nos rituais, 
nas cerimônias e celebrações formais, e cuja função conservadora é rea
firmar e manter o respeito às regras do convívio social; 

2 - há por outro lado os mecanismos que regulam as relações ex
ternas com outros grupos ou sociedades, sejam aliados, amigos, hos
tis, estrangeiros. O principal objetivo é criar ou fortalecer alianças ou 
laços de amizade ou, no extremo oposto, organizar a defesa contra a 
ameaça externa, estimulando a coesão interna e exaltando os traços 
distintivos da sociedade. 

Os dois conjuntos de instrumentos de ação política envolvem al
gum tipo de poder, por mais difuso que seja. Conseqüentemente a so
ciedade comporta assimetrias sociais. 

Vistas por este ângulo, as sociedades indígenas perdem a aparente 
homogeneidade e revelam a existência da desigualdade e da subordi
nação visíveis, por exemplo, na relação entre os sexos, grupos de ida
de, situação genealógi~a, formas de especialização etc. 

De modo geral, o elo mais frágil dos mecanismos conservadores 
reside exatamente nas relações onde há desigualdade e que portanto 
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alimentam o conflito, mesmo sob a aparência externa de conformismo 
e passividade. 

Se definimos história, de forma sucinta, como o processo social 
que engendra o novo, seu germe está exatamente instalado nessas rela
ções assimétricas, focos potenciais de mudança. Mudança que por cer
to se atualiza no longo percurso da existência social, pouco visível à 
observação etnológica que não elaborou instrumentos capazes de men
surar as variações ocorridas nesse contexto dinâmico mas discreto. A 
ênfase nas análises sincrônicas, conjugada à seleção de dados que re
forçam a visão da sociedade como estrutura estável, impediu o regis
tro acumulado desses acontecimentos, por vezes ambíguos, que apon
tavam para a mudança. Concluiu-se erroneamente que as sociedades 
indígenas estavam fora da História, perdendo-se o tecer de sua histó
ria. E mais ainda, a relativa ausência de testemunhos materiais que pos
sibilitassem a objetivação da história reforçou a ilusão do eterno re
torno, da tirania da ancestralidade. 

2. O mito 

A tradição oral faz da memória das pessoas a guardiã da história. 
É aí que se processa a elaboração do passado, onde ele é refeito, mo
delado, com º~ auxílio das representações presentes. Mas não é qual
quer um que detém o privilégio de zelar por tais lembranças. Mais cer
to seria dizer que a memória coletiva, no sentido dado por Halbwachs 
(1990), é zelada por aqueles que de alguma forma estão ligados ao sis
tema de autoridade e poder. Geralmente, cabe aos mais velhos essa fun
ção que, ao percurso objetivo do passado, mesclam componentes que 
justificam e legitimam comportamentos que asseguram a manutenção 
do sistema de poder vigente. 

Surge assim o mito como instrumento mobilizador e justificador. 
Não que essa seja a função de todo o mito. Um olhar na mitologia 
de qualquer sociedade revela que ela é ponto de convergência de varia
dos temas, inquietações e reflexões: metafísica, política, natureza, pa
rentesco, alteridade etc. O diálogo de um povo com o universo incor
pora no relato mítico categorias de diferentes matizes para usos varia
dos. Mas é verdade também que o mito não tem como função unívoca 
apenas relembrar o passado ancestral, fornecer modelos tradicionais 
de comportamento. Não é ele apenas uma versão do percurso históri
co, ou fio condutor da tradição ou ainda linguagem estática da memó-
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ria. Ele igualmente serve para explicar, informar o comportamento 
atual, as condutas históricas, mesmo porque ele não é um texto, e sim 
uma fala. É atualizado e reinterpretado sempre que necessário, atra
vés daquele que o relata. As intenções do narrador, o contexto em que 
o mito é relatado orientam omissões, realces, evocações. Em diversas 
circunstâncias o mito se torna um dos elementos do poder político, co
mo é apontado por Meillassoux (1977) com referência ao controle dos 
mecanismos de reprodução. O tabu do incesto apresentado como pe
cado contra a natureza converte-se em pecado contra a autoridade. 

Assim, para justificar o exercício do poder, como por exemplo a 
assimetria social entre homem e mulher, criam-se mitos que relatam 
"como e porquê a mulher perdeu o controle da sociedade", "a impor
tância do trabalho fe.minino circunscrito ao espaço doméstico'', ''a qua
lidade maior da mulher: sua capacidade natural de procriar'' etc. É 
comum encontrar mitos nos quais os homens são celebrados por sua 
habilidade como provedores, sendo essa característica associada à qua
lidade masculina de ordenar, energizar e nutrir o universo social e cul
tural. 

Para finalizar, vê-se que as sociedades humanas não podem ser 
dividas entre históricas e não-históricas. Todas elas estão sujeitas a mu
danças causadas tanto por fatores externos como internos. E não ra
ras vezes, os fatores internos conjugam-se aos externos para acolher 
e moldar a mudança. Nesse sentido, cada mudança histórica gera a sua 
mitologia, mesmo que se relacionando de modo indireto com o fato 
histórico. 

Não é descabido dizer que alguns mitos se assemelham à ideolo
gia política. 

Seria útil que essas conclusões pudessem orientar uma reflexão mais 
profunda sobre a prática, utilizada em técnicas educacionais, de se trans
formar o mito (uma fala) em texto, cristalizando situações de poder 
e podendo mesmo servir de obstáculo à livre reinterpretação dos acon
tecimentos gerados nas vicissitudes da história. 
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EDUCACIÓN BILINGÜE: ALGUNAS APRECIACIONES PARA 
SU ADECUADA PLANIFICACIÓN Y SU CORRECTA 

IMPLEMENTACIÓN 

Rodolfo Raúl Hachen 

La pluralidad cultural y lingüística es parte esencial de la idiosin
cracia americana y es un f actor importantísimo que debe ser tenido en 
cuenta en todos los proyectos políticos y educativos que se lleven ade
lante. 

En la Argentina, este f actor fundamental no ha sido siempre per
tinizado. Nuestro país, con sus ojos puestos en Europa, no pudo, du
rante afios, aceptar su profunda raíz americana y negó sistemáticamente 
la pluralidad que le es propia. De esta manera, nunca se tuvo en cuen
ta la existencia de comunidades aborígenes para la elaboración de los 
proyectos educativos nacionales. El ideologema "Argentina, país sin 
indios" es de vieja data y responde a una postura político-cultural ex
presada claramente por Sarmiento y continuada a lo largo de nuestra 
historia a través de las medidas gubernamentales y de los desrealizados 
planes educativos que han llegado hasta nuestros días y en los cuales 
la variante étnica no está contemplada. Pese a la existencia de la Ley 
23.302, que preve la implantación de la educación bilingüe, nuestros 
aborígenes no gozan hasta el momento de dicho derecho. Los nifios 
indígenas deben asistir a escuelas en las que no se contempla la varian
te cultural, creándose, así, una situación de segregación que trae como 
corolario un estado de profunda verguenza cultural. Estos individuos 
son, así, doblemente mancillados: como minoría étnica ya que se los 
rechaza y no se favorece el libre desenvolvimiento de su propia diná
mica identitaria y como ciudadanos argentinos porque tienen cerradas, 
de antemano, las puertas de la educación institucional. El Plan Nacio
nal de Alf abetización llevado a cabo en la Argentina y premiado por 
la ONU no solucionó esta cuestión ya que consistió en un acelerado 
proceso de castellanización o falsa alf abetización. 
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Es por todo esto que podemos decir que es imperiosa la realiza
ción de una profunda reforma educativa que contemple las necesida
des propias de cada comunidad educativa y, especialmente, la de las 
minorías étnicas a través de la planificación e implementación de una 
adecuada educación bilingüe. 

Como podemos imaginar, el bilingüismo resulta un problema cen
tral para el abordaje de una adecuada planificación educativa en las 
zonas de ricas y complejas relaciones interétnicas. Muchos estudios coin
ciden en afirmar que el bilingüismo, especialmente en condiciones en 
que el ambiente sociocultural impone el dominio de una lengua que 
no es precisamente la materna, determina tensiones emocionales, si
tuación de verguenza cultural, dubitaciones, inseguridad, es decir, un 
conjunto de rasgos y reacciones que no son los más adecuados para 
una buena integración social. Todo esto influye notablemente en el pro
ceso de f ormación de conceptos y en la dinámica dei proceso identita
rio ya que una irresponsable educación puede traer como consecuen
cia, para los niiios aborígenes, la perdida de los referentes psicocultu
rales propios sin llegar a adquirir totalmente los de la lengua de la so
ciedad global, generándose, de esta manera, una profunda alienación. 
Es por esto que, como dice Fernández Guizzetti, la educación bilingüe 
no debe tratar de promover el biculturalismo, sino pura y simplemente 
proporcionar el elemento etno-socio-lingüístico que, eliminando la mar
ginación y la verguenza cultural, permita la adecuada funcionalidad 
de aborígenes e indocriollos, como comunidad y como individuos den
tro de la sociedad global. Para ello, Fernández Guizzetti propone la 
implantación de una socio-etno-lingüística de acción que adopte una 
postura pluralista frente a la realidad lingüístico-cultural, postura que 
debe poder situar a la lengua dentro dei complejo universo cultural y 
condicionar y fundamentar toda concepción teórico-metodológica. 

De esto se desprende que la educación bilingüe no presupone la 
confrontación de dos lenguas concebidas como nomenclaturas (con
juntos de etiquetas diferentes capaces de referenciar una misma reali
dad universal), sino que implica la confrontación a nivel lingüístico, 
semántico y semiótico de dos cosmovisiones diferentes. 

En el presente trabajo, sólo pretendemos acercar algunos de los 
elementos que deben ser tenidos en cuenta para la planificación educa
tiva nacional y considerar específicamente algunos puntos importan
tes (no siempre jerarquizados correctamente) de la educación bilingüe 
que permitan un cambio de la metodología educativa en f unción dei 
éxito de su implementación. 
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1. Educación y contexto nacional 

Ningún proyecto educativo que tenga como finalidad vehiculizar 
las problemáticas psico-socio-culturales de una comunidad determina
da puede ser el producto de especulaciones teóricas que no impliquen 
una conf rontación permanente y dialéctica con la realidad concreta de 
dicha comunidad. Es por esto que conviene recalcar que toda planifi
cación educativa debe ser el resultado de una importante labor inter
disciplinaria que incluya tanto a investigadores como a los represen
tantes de la comunidad educativa. Esta tarea conjunta debe tener co
mo meta una descripción de la situación sociocultural de la región (o 
de la nación) con el fin de configurar un sistema educativo que ref e
rencie las problemáticas, los valores y las inquietudes propias de cada 
comunidad y contemple la integración social a nivel nacional. Algunos 
de los ítems a definir son los siguientes: 

1 - El atlas sociolingüístico: se tratarán de determinar con clari
dad las características de la población en lo que respecta a su lengua 
y su situación sociocultural antes de iniciar una planificación educati
va. Para esto, sería sumamente interesante y operativo la incorpora
ción de estas problemáticas ai cuestionario básico de los censos nacio
nales. El censo recientemente realizado en la Argentina no incluye es
tas ítems y, por lo tanto, no brinda ninguna inf ormación acerca de las 
diferentes etnias existentes en el territorio nacional, de las diferentes 
lenguas habladas, dei número de hablantes de cada una de ellas, de 
la proporción que representan estos hablantes en la población total, 
de su ubicación geográfica etc. Sólo se ha relevado, en forma ambigua 
e imprecisa, el grado de escolaridad de la población sin destacar clara
mente su grado de alf abetización, la funcionalidad social de la lengua 
y dei proceso de lectoescritura, ni la situación educativa en relación 
con la variante socio-etno-lingüística claramente observable en la vin
culación dei individuo con la comunidad educativa. 1 

2 - Abordaje interdisciplinario: todo proceso educativo (entendien
do a la educación como un proceso creativo y complejo) incluye facto
res sociales, económicos, culturales, lingüísticos y psicológicos. Estos 
f actores deben ser tenidos en cuenta en la planificación educativa por 
lo cual se impone, como ya lo seiíalamos, un abordaje interdisciplina
rio que comprometa a sociólogos, economistas, antropólogos, lingüis
tas, psicólogos, educadores y a todos los miembros de la comunidad 
educativa. De aquí que sea de gran importancia el incentivo y la pro
moción de investigaciones referidas a estas áreas específicas y los aportes 
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realizados por ciencias que, como la etnología dei conocimiento, se eri
gen en sí mismas como interdisciplinarias. 2 

Estas investigaciones permitirán visualizar con mayor claridad las 
soluciones a los problemas socio-económicos, culturales, lingüísticos y 
psicológicos que conlleva toda educación en general y especialmente 
la educación bilingüe. 3 

3 - Responsabilidad institucional: si bien el estudio de las situacio
nes sociolingüísticas, económicas, psicológicas y culturales es el punto 
de partida para la planificación de la educación, será la responsabili
dad institucional (y gubernamental) la que determine, en gran medida, 
las posibilidades de implementación y posterior éxito dei proyecto pla
neado. 

Esto se vincula, indudablemente, con las glotopolíticas y, en for
ma más concreta, con las determinaciones de la política nacional en 
su aspecto más general. Está a cargo de los gobernantes (entanto re
presentantes de la voluntad popular) la determinación de la importan
cia que la educación ha de tener en el marco general de las actividades 
nacionales y el rumbo y funcionalidad que ha de adaptar para la solu
ción de los males más profundos dei país. De la ideología reinante y 
dei proyecto de país que se formule dependerá el tipo de educación que 
se implemente. Se debe tener en cuenta que así como existen en la po
blación profundas diferencias socioculturales, existen también diferentes 
metas u objetivos. De aquí que la educación (si bien puede perseguir 
ciertos objetivos generales) debe relacionarse con la problemática de 
cada comunidad en busca de su desarrollo particular y de su integra
ción. 

Con tal fin, se tiene que revisar la noción de currícula única para 
descentralizar la educación bacia el logro de verdaderos proyectos f e
derales. No se debe confundir la concepción de una educación igual 
para todos con el derecho de cada individuo de recibir una educación 
que respete los valores propios de su cultura. La igualdad de derechos 
no da derecho a la homogenización ya que "una escuela igual para ni
fios desiguales es una escuela desigual" (Atilio Monasta). Esto implica 
una reestructuración dei sistema educativo y el diséfio de programas 
nuevos que reflejen el resultado de las investigaciones interdisciplina
rias de base. 

Como sostiene Fernández Guizzetti, una buena reforma educati
va y especialmente una planificación educativa bilingüe debe contem
plar dos etapas: 

1 - De acción inmediata, que debe tender a la solución coyuntural 
de esta problemática; 
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2 - De acción permanente, que, enforma progresiva, ha de susti
tuir al de acción inmediata y debe contemplar la f ormación de maes
tros aborígenes e indocriollos especialmente capacitados para tal fin, 
la realización de las investigaciones interdisciplinarias de base, la ela
boración de gramatosemánticas contrastativas y la preparación de un 
material didáctico que vehiculice las conclusiones obtenidas y las in
quietudes y las problemáticas de los educandos. 

2. Bacia un cambio de la metodología educativa 

La propuesta educativa general y, fundamentalmente, la destina
da a la educación bilingüe, no puede limitarse, de ningún modo, a un 
conjunto de especulaciones teóricas, ya que su éxito dependerá, en gran 
medida, de las relaciones inmediatas que se entablen entre educador 
y educando, reflejadas en la confrontación de sus propias conceptuali
zaciones, de los objetivos, la funcionalidad, el espacio, la didáctica y 
la metodologia educativa. Generalmente, en Argentina, estos aspectos 
puntuales que tienen que ver con la implementación de los proyectos 
no son abordados en la propuesta general sobre educación bilingüe. 
Quizás esta f alencia sea el resultado de la profunda convicción de que 
ésta nunca se llevará a cabo. 4 

En parte, la finalidad de esta ponencia es la de llamar la atención 
sobre algunos de estos puntos para abrir un camino de debate, ya que, 
como Paulo Freyre, consideramos que la educación es diálogo creati
vo y plural. 5 

Entendiéndolo como un diálogo, el proceso educativo se transf or
ma en un entramado creativo que compromete ai educador, al educan
do y a sus respectivas conceptualizaciones dei mundo. La educación 
es, así, un proceso dialógico natural en el cual la libertad desempena 
un papel preponderante. 

A continuación, nos detendremos en algunos aspectos considera
dos por nosotros importantes, en el plano eminentemente práctico pa
ra el éxito de la educación bilingüe. 

3. Elaboración dei material didáctico 

La elaboración de una gramatosemántica para la educación bilingüe 
debe ser fruto de una gramatosemántica formalizada surgida de investi-
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gaciones interdisciplinarias de base. De esta manera, los libros elabo
rados con tal fin deberán tener en cuenta los resultados de estos traba
jos, los textos culturalmente relevantes recopilados durante la investi
gación, y las inquietudes y necesidades propias de la etnia en cuestión. 
Es muy importante sefialar que la educación bilingüe debe referenciar 
el sistema de valores y las problemáticas específicas de cada grupo pa
ra respetar su dinámica identitaria. Sin temor a ser reiterativos, volve
mos a enunciar la necesidad imperiosa de una tarea interdisciplinaria 
y de la participación de los grupos étnicos en cuestión en la planifica
ción educativa. Estos grupos son imprescindibles y, según nuestra con
cepción, ninguno de los dos puede, en una primera etapa, trabajar ais
ladamente. En muchas oportunidades hemos analizado trabajos desti
nados a la educación bilingüe que, pese a ser el fruto de buenas inten
ciones, no llegaban a satisfacer los requisitos mínimos para una ade
cuada aproximación a la problemática psico-socio-cultural. 

Para los primeros encuentros dei nifio con el texto (momento que 
puede revestir cierta complejidad si consideramos que en muchos ca
sos es el primer paso para el abandono de la tradición oral de su cultu
ra) es sumamente interesante la utilización de iconografías en la didác
tica. A través dei dibujo, el nifio puede recrear referentes de su propia 
lengua elaborando, de este modo, su propio texto.6 

Esta técnica educativa cumple también, según lo avala nuestra pro
pia experiencia, un lugar importante en el proceso de recolección de 
da tos ya que facilita la comprensión tanto para el informante como 
para el investigador. Fernández Guizzetti y Bigot la emplean apropia
damente en su Gramática formalizada dei Quechua santiagueflo y ele
mentos de etnosemántica (inédito).7 

La noción de ícono está retomada aquí casi de manera analógica 
para vehiculizar, de alguna manera, ''la presencia no presente'', para 
dar cuenta del más vasto ámbito de la psiquémica cuya complejidad 
y riqueza no se agotan en el plano de la semántica. El ícono (como 
lo concibe el cristianismo ortodoxo) es bastante más que una mera re
presentación sin convertirse totalmente en lo representado. En nuestro 
caso, esta técnica será retomada con una finalidad pedagógica para re
ducir la brecha existente entre las lenguas en cuestión y para salvar, 
de alguna manera, las imposibilidades propias de la verbalización. 

La cuestión de la iconografía debería plantearse a varios niveles 
ya que sabemos perf ectamente que las representaciones y simboliza
ciones pictóricas son, como los demás sistemas simbólicos, eminente
mente culturales. El investigador, en su tarea de recolección de datos, 
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tratará de acercarse a la cosmovisión de su informante a través de un 
sistema de íconos que, si bien estarán evidenciando su forma de repre
sentación cultural, permitirá salvar algunos de los bacbes producidos 
por la comunicación oral. El informante, a su vez, sabrá modificar es
ta simbología desde sus propios parámetros culturales y contribuir a 
una aproximación más adecuada. De ninguna manera se trata aquí de 
sostener que esta técnica deja de lado las problemáticas planteadas por 
la traducción, ya que, de algún modo, la confrontación icónica es en 
sí misma una traducción. De la misma manera que Fernández Guizze
tti sostiene una relación dialéctica entre el modelo y la lengua en estu
dio bacia el logro de un grado óptimo (no perfecto) de conocimiento 
de la misma, la iconografía permite una mayor captación de la situa
ción pragmática de producción y recepción dei mensaje, especialmente 
en las culturas de tradición oral. La situación dialógica puede, de esta 
manera, ser parcialmente reconstruida atendiendo ai mayor número de 
f actores culturales que la lengua pertiniza. 

La inserción de la problemática de la escritura en las culturas 
de tradición oral debe ser, como ya veremos, el fruto de un profundo 
estudio que parta de la premisa fundamental de que el proceso de 
lectoescritura es un f actor cultural cuya pertinización, valoración y 
funcionalidad varía de cultura en cultura y aún en los diversos gru
pos sociales. Superada esta etapa, las cartillas contrastativas que se 
elaboren deberán pertinizar las conf rontaciones realizadas a nivel de 
las gramatosemánticas de las lenguas en cuestión. De esta manera, 
las cartilllas no se limitarán a una yuxtaposición de significantes ais
lados. La contrastación debe darse, esencialmente, a nivel de rasgos 
semánticos para permitir la captación total de la lengua como fenó
meno cultural. Podemos afirmar también que la recolección de tex
tos culturalmente relevantes adquiere una gran importancia a los fi
nes de la elaboración dei material didáctico. La problemática mítica 
en general manifiesta el ser-en-cultura (Bidney) e implica un paráme
tro de conducta y la marca más clara de la inserción dei bombre 
en el universo cultural. 

El material didáctico variará según esté destinado a la educación 
en zonas monolingües (que durante los primeros aiios será sólo en len
gua vernácula y estará orientado bacia la afirmación étnica dei edu
cando) o a la educación en zonas bilingües (el proceso de enseíianza
aprendizaje debe iniciarse usando como medio la lengua vernácula y 
la castellanización debe adaptar las técnicas específicas de la enseíian
za de una segunda lengua). 

147 



4. Oralidad y escritura 

El proceso de lectoescritura es también un problema político, so
cial y cultural. Se ha llegado a desarrollar una concepción sacralizada 
de la alfabetización que sirve de parâmetro valorativo dentro de los 
marcos de las sociedades hegemónicas. Históricamente, la lectoescri
tura aparece asociada a la inteligencia y moralidad en el siglo XIX o 
es garantía de ciudadanía en los comienzos dei siglo XX con las pre
tenciones dei sufragio calificado. El termino analfabeto conserva aún 
hoy un sentido peyorativo que sirve para identificar a un sector de la 
población que, por no saber leer y escribir, se supone desprovisto de 
una inteligencia promedio o en desventaja en algún otro aspecto (Ha
velock). Lo que no parece tenerse en cuenta es que la alfabetización 
no tiene la misma significación para todos los grupos humanos. Un 
correcto relevamiento de datos previo a la planificación educativa de
be replantear el significado de la lectoescritura en la vida cotidiana de 
los individuos o grupos en cuestión, atendiendo a sus conceptualiza
ciones, sus usos y funcionamientos. La ausencia de este tipo de datos 
hace que, aún hoy, los planes de alf abetización sean generalmente et
nocéntricos y que las escuelas tiendan a propagar valores limitados en 
lo que respecta a la lectoescritura. La relación de los individuos con 
la escritura varía en los diferentes grupos sociales y de una cultura a 
otra. Esta relación participa, de algún modo, en la definición dei en
tramado cultural. La visión dei mundo y los valores socioculturales es
tán comprometidos en una relación estructuralmente dinámica con los 
usos y los propósitos de la lectura y la escritura dentro de la organiza
ción de la conducta comunicativa de una comunidad (Claire Woods). 

En cualquier sociedad en la que la lectoescritura es un modo de 
comunicación, se hace necesario, en el proceso de adquisición, apren
der no sólo las destrezas correspondientes a la lectura y a la escritura, 
sino también el papel que desempefian estas actividades en las interac
ciones sociales. 

Como es de imaginar, esto se agrava en el marco de las culturas 
de tradición oral, característica que comparte la mayoría de los grupos 
aborígenes de América Latina. 8 La ausencia de escritura hace que una 
cultura se estructure de una manera determinada. El sistema de valo
res, su idiosincracia, la forma de transmisión de los conocimientos, la 
jerarquización de las etapas de la vida, las formas y momentos de so
cialización, la pro pia ''historia'', dependen, en gran medida, de esta 
característica. La palabra adopta un valor fundamental y f undan-
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te en la organización sociocultural. En la planificación educativa para 
zonas bilingües o monolingües en lengua vernácula se presenta un pro
blema cuya solución reviste una cierta complejidad: la incorporación 
de la escritura en entramado cultural de las sociedades de tradición oral. 
Es evidente que las sociedades ágrafas necesitan pasar por un proceso 
de alfabetización (en lo que respecta a otorgarle una función social al 
proceso de lectoescritura) antes de que sus miembros sean alfabetiza
dos. Este proceso equivale a una metamorfosis cultural que no se al
canza sim pi emente con el desarrollo de una escritura alfabética para 
la lengua en cuestión. Esto implica la internalización de una concien
cia de lectoescritura que no sólo se relaciona con la manera en que una 
sociedad la ubica en su estructura, sino con la manera en que se socia
liza ai individuo en relación con ella. Para esto se debe tener en cuenta 
que la socialización en relación con la lectoescritura, sus usos y funcio
nes, no es simplemente un proceso escolar. Los nifios aprenden las for
mas de la lectoescritura en su interacción con el medi o. 

Muchas veces, de bido a la sacralización de la alf abetización y 
a la conceptualización de la palabra escrita como un paradigma cas
tellanizador, se han llevado a cabo proyectos educativos que han ter
minado por f racasar rotundamente. De aquí es que, actualmente, se 
sigue problematizando esta cuestión. De la confusión de las nociones 
de alfabetización, ensefianza de una segunda lengua y castellaniza
ción, y de la falta de atención y respeto al carácter oral de las culturas 
en cuestión, surgen serios inconvenientes en el momento específico 
de llevar a cabo la tarea educativa. En nuestro país, Argentina, se 
han organizado planes generales de alf abetización ( en Castellano) que 
no contemplan la variante étnica y que dejan librada la problemática 
cultural a la buena disposición de los educadores que, en la mayoría 
de los casos, no están siquiera capacitados para llevar a cabo una 
alfabetización normal. A partir de todo esto, podemos enunciar dos 
conceptualizaciones que al respecto se dejan oir aún hoy en los círcu
los educativos: 

1 - castellanizar a los aborígenes y dejar que conserven la caracte
rística oral de su cultura ( con la inevitable jerarquización dei Caste
llano en lo que respecta a las relaciones con los segmentos de la socie
dad global con los que interactúa); 

2 - imponer un sistema de escritura sin atender a las necesidades 
propias de los integrantes de la etnia. 
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Nosotros consideramos que el investigador (antropólogo, educa
dor, etnolingüista) debe ser respetuoso de la organización cultural de 
la etnia en cuestión para poder promover inquietudes y captar necesi
dades. Su tarea será la de insertar en el seno de la etnia esta problemá
tica, demostrando que cualquier lengua puede tener su propio alf abe
to y que la existencia o no de escritura no implica un parámetro de 
valoración cultural. Creemos que el proceso de lectoescritura debe in
corporarse cuando surge de una necesidad de los propios individuos 
integrantes de la etnia en cuestión porque le han asignado un lugar y 
una funcionalidad en su sistema socio-cultural. 

Una vez que esta necesidad se instaura en la comunidad, la adap
tación de la lengua de tradición oral debe ser el fruto de un trabajo 
conjunto entre investigadores y miembros de la comunidad educativa. 
Los etnolingüistas tendrán a su cargo la especificación dei sistema f o
nológico de la lengua en cuestión y la adaptación de un sistema gráfico 
(alfabeto) que, si bien debe conservar los grafemas dei alfabeto de la 
lengua de la sociedad hegemónica para los fonemas de dimensión f ó
nica común, debe pertinizar los fonemas propios de la lengua abori
gen. Es necesario, en este punto, insistir en la importancia de la simpli
ficación de los sistemas gráficos para no dificultar el proceso de adqui
sición dei Espafiol como segunda lengua en aquellos que sólo hablan 
la lengua vernácula y para facilitar el desarrollo de proceso dei lectoes
critura en lengua materna a aquellos que ya saben leer y escribir en 
Espafiol. 

A manera de ejemplo, podemos sefialar un caso concreto que com
promete a la etnia Qóm (Toba). Existen textos bíblicos adaptados a 
la lengua Qóm (tradición oral) que han sido transcriptos según la gra
fía propuesta por el misionero Buckwalter. Según la opinión de los mis
mos Toba, esta grafia presenta ciertas dificultades por su falta de ade
cuación con la grafía dei Espafiol rioplatense en el caso de los fonemas 
de dimensión fónica común. Por otro lado, los aborígenes que ya sa
ben leer y escribir en Espafiol encuentran confusa, por ejemplo, la uti
lización dei grafema X para representar el fonema oclusivo, sonoro, 
posvelar de la lengua Toba no pertinente para el Castellano. 

5. El ámbito escolar 

Se observa generalmente que los proyectos de educación bilingüe 
no dedican un estudio especial ai ámbito escolar. De esta manera, las 
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escuelas dedicadas a tal fin no se dif erencian en su aspecto formal dei 
resto. A nuestro entender, es necesario realizar un estudio antropoló
gico social cuyos resultados se reflejen luego en la organización esco
lar. Este estudio debe tender a vislumbrar: 

1 - las relaciones dei grupo humano con el medio geográfico; 
2 - el calendario laboral; 
3 - la participación de los nifios en la economía familiar; 
4 - los movimientos migratorios; 
5 - la forma de incorporación de los conocimientos; 
6 - los ámbitos en los que, generalmente, se imparte la ensefianza; 
7 - las costumbres y funciones sociales; 
8 - las relaciones jerárquicas entre los miembros de la comunidad 

en función dei saber y dei poder; 
9 - la especificidad dei saber según los sexos y las edades. 

Esto llevaría a plantear otro tipo de escuelas en las que se contem
plen los siguientes puntos: 

1 - el desarrollo dei proceso educativo en el lugar en el que el gru
po humano se encuentra (sería importante la implementación 
de escuelas móviles); 

2 - adaptación dei ciclo escolar y de los horarios a los calendarios 
laborales y las migraciones; 

3 - la organización de las actividades de aprendizaje siguiendo un 
parámetro sociocultural; 

4 - ref ormulación o erradicación de los conceptos de asistencia re
gular, puntualidad y disciplina; 

5 - considerar a todos los integrantes de la etnia como miembros 
participativos de la comunidad educativa . 

6. EI maestro 
• 

Debe hacerse notar que e/ nino indígena, 
ai /legar a un centro prescolar, está siendo 
sujeto a un proceso de cambio definido, en 
tanto que en la tradici6n cultural de su gru
po no existe una instituci6n, ni un sujeto 
especializado (maestro) para la transmisi6n 
de contenidos cu/turales. 9 
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Hay que tener en cuenta, como lo expresa Fernández Guizzetti, 
que la escuela, en cuanto sociofacto, no constituye, en modo alguno, 
un universal cultural ya que aparece en la historia cultural de la huma
nidad cuando la comunidad tipo ha adquirido un alto grado de estrati
ficación y de complejidad funcional. Por esto podemos sefialar que el 
maestro, como representante de este sociofacto, debe saber adaptarse 
a su función y adoptar el papel que le atribuye la comunidad educati
va, respetando profundamente su sistema de valores. Para esto, es im
prescindible una buena f ormación profesional y una especial orienta
ción antropológica que, sumada a los resultados de investigaciones de 
base sobre los mecanismos, formas y funcionalidad de la endocultura
ción en el grupo en cuestión, le permitan dejar de lado toda tendencia 
a la aculturación. De aquí que una alternativa viable sea la de ofrecer 
oportunidades para que los miembros de los grupos étnicos actúen en 
un primer momento como monitores y adquieran luego una f ormación 
superior para convertirse en verdaderos promotores étnicos de su cul
tura. 

7. Respeto a la idiosincracia dei educando 

Como ya lo hemos sefialado a lo largo de toda la ponencia, debe 
ser activa la participación dei educando en el proceso educativo desde 
su programación y planificación hasta las últimas etapas de su desa
rrollo. De esta manera, el educando dejará de ser un ente pasivo al que 
hay que "llenar de conocimientos" para ser respetado como un ser que 
no inaugura su etapa educativa en el marco escolar, sino que, por el 
contrario, llega a él inmerso en una experiencia de vida, en una len
gua, en una cultura y en una determinada conceptualización dei mun
do. Si sele presenta ai nifio (aborigen o no) una educación primaria 
basada en otra cultura material, que utiliza otros parámetros de con
ducta, que niega su saber y que se orienta por valores simbólicos que 
no han aparecido antes en su experiencia, él sufre un grave choque cul
tural que trae como resultado, generalmente, la deserción escolar. 
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NOTAS 

1 El Dr. Fernández Guizzetti sostiene en sus trabajos que en la Argentina se hace necesario una re
forma integral de la ensefl.anza de la lengua de la sociedad global, insistiendo en un primer momen
to en la estructura dei Espaiiol rioplatense y en los estudios de la producción de textos de dichos 
dialectos para abordar luego dos otros dialectos existentes. En segundo termino (no en segundo 
plano) urge una reformulación general de la educación y la implementación de la educación bilin
güe. A su entender, las lenguas más importantes son: el Guarani, en sus variantes Paraguayo for
moseiio y Goyano norsantafesino; el Toba (con sus grandes problemas de dialectalización); el Ma
puche (en Argentina y Chile) y el Quechua santiagueã.o. 

2 "En tanto la etnologia dei conocimiento se ocupa de la variable sociocultural de la percepción, 
y, considerando que la lengua es un fenómeno socioculturalmente condicionado que no puede des
vincularse de los aspectos socioculturales que inciden en la construcción dei conocimiento, nuestra 
disciplina se liga, necesariamente, a los problemas planteados en la psicolingüística, la etnolingüís
tica, la antropologia sociocultural y la psicología intercultural." (V ázquez, Hector, Etnologfa dei 
conocimiento, p. 30) 

3 Conviene en este punto remitirse ai trabajo Problemas lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüís
ticos en la educación bilingüe (aproximaciones a una gramatosemántica contrastativa entre la len
gua Qóm y el Espafiol rioplatense) de los Licenciados María dei Rosario Fernández y Rodolfo Raúl 
Hachen. 

4 Conviene destacar, en este punto, los importantes trabajos llevados a cabo teórica y prácticamente 
por importantes investigadores argentinos como e! Dr. Fernández Guizzetti y la Profra. Isabel Her
nández que, pese a las adversidades políticas, supieron hacer de su teoria una praxis liberadora. 

5 "La educación es diálogo. Su dialogicidad, sin embargo, no empieza cuando se encuentran educa
dor y educando en situación pedagógica. Debe iniciarse antes, en la etapa de preparación progra
mática. Un programa de educación no es algo que debe ser hecho solamente por uno de los polos 
interesados. Si así fuera, rompería la dialogicidad de la educación ... " (Paulo Freyre, Sobre la ac
ción cultural, p. 57) 

6 AJ respecto, nos parece apropiado el comentario realizado por Hernández Moreno en su artículo 
"Los materiales didácticos" (Unesco, Educación, etnias y descolonización en América Latina) acerca 
de la experiencia llevada a cabo con cincuenta y seis lenguas diferentes en México: 
" ... se diseiió un proyecto didáctico que llamamos 'Cuademo de Actividades dei Niiio', con base 
en ilustraciones a color sin texto. Este cuademo de actividades servirá como instrumento de inves
tigación en el curso dei ano, ai permitir ai maestro y al nino, ir poniendo los textos en su propia 
lengua. También servirá como instrumento de evaluación para e! maestro ya que le permitirá ver 
el avance de los nifios en el programa propuesto." (p. 429) 

7 "La descripción dei sentido de las estructuras ha sido efectuada ya por Guillermo de Humboldt; 
en cuanto ai utilizar dibujos como recurso para sugerir ai lector cuáles y cómo son los fenómenos 
captados, ello ha sido ya hecho por Benjamin Lee Whorf y por Germán Fernández Guizzetti en 
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sus Prolegómenos. Sin embargo, el denominar íconos a dichos dibujos ha sido hecho por primera 
vez por Dermot Ronan Fitzgerald Collins, quien acerca dei ícono afirma que: 'est représenté par 
des traits pertinents qui sont évoqués par la suite designes. Le trait pertinent est un aspect de l'ima
ge naive sélectionnée par la langue'." 

s "La mayoría de los cuatrocientos grupos indígenas de América Latina todavia no poseen escritura 
y, por lo tanto, carecen de alfabeto. Y éste es un tema de reflexión fundamental porque la escritura 
es el objeto primaria de toda educación elemental formal, es casi el paradigma de los procesos edu
cativos. En el caso de los pueblos indígenas, hay que tener en cuenta que esta forma de expresarse 
es aún cultural y socialmente desconocida o aparece esporádicamente en forma fragmentada y di
versificada y, a menudo, es manejada por especialistas cuya meta básica consiste en procelitismo 
religioso." (Educación, etnias y descolonización en América Latina - introducción - Unesco, 
México, 1983) 

9. Gonzáles Moreyra-Alliaga, La Formación de conceptos en nifios bilingües, Unesco, México, 1983. 

-
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REPENSANDO A EDUCAÇÃO INDÍGENA BILÍNGÜE 
E INTERCULTURAL - O CASO DO ACRE 

Nietta Lindenberg Monte 

1. Introdução: relato da trajetória 

O texto que aqui apresento é parte do resultado de uma pesquisa 
iniciada em 1989, cujo objetivo geral foi realizar uma descrição, aná
lise e avaliação da utilização e do ensino das línguas índias e do Por
tuguês nas comunidades indígenas do Acre, especialmente naquelas 
onde se desenvolvem as escolas indígenas ligadas ao projeto "Uma 
Experiência de Autoria", coordenado pela Comissão Pró-índio do 
Acre. 1 

Como instrumento de investigação, utilizamos questionários de cu
nho sociolingüístico, desenhados para obter as preferências quanto à 
distribuição do uso das línguas em diferentes situações comunicativas 
através de enunciados da reflexividade metalingüística dos falantes ín
dios entrevistados: atores direta ou indiretamente envolvidos nas esco
las, são eles os professores, alunos e parentes em geral destes. 

A. situação comunicativa criada pela aplicação do questionário, 
em que a maioria das perguntas solicitava dos falantes a elaboração 
de argumentos metalingüísticos, foi oportunidade de promovermos en-

• 

tre eles a reflexão, ainda que superficial, sobre as condições de confli-
to lingüístico e intercultural vividas, ao lidarem tanto com a distribui
ção dos usos, quanto com atitudes e preferências com relação às línguas. 

Portanto, a pesquisa, em seu caráter pedagógico, visou possibili
tar a formação de uma consciência progressiva nestes grupos sobre suas 
línguas maternas, ou as de sua etnia, em relação ao Português, bus
cando tornar-lhes consciente a tendência que temos constatado deva
lorização assimétrica do ensino/ aprendizagem do Português oral e es
crito nas escolas e fora delas. 2 
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Lidamos com o conceito de diglossia, entendida como relação dia-
lética e não estável entre duas tendências históricas em situações de con
tato lingüístico - uma, a principal, de expansão geográfica e f uncio
nal das línguas nacionais e dominantes e a concomitante retração das 
línguas indígenas minoritárias. A outra tendência, subordinada, é a de 
resistência e manutenção das línguas indígenas que, em muitos casos, 
séculos de colonização não conseguiram fazer desaparecer. 

No caso por nós estudado, 3 ao olharmos o contexto macrossocial 
onde ocorre o conflito, fatores socioeconômicos reforçam esta tendência 
principal: o envolvimento dos.índios seringueiros na economia de mer
cado, a modernização do extrativismo através dos novos sistemas de 
''cantinas/ cooperativas indígenas'', dos financiamentos conseguidos 
com esta finalidade através dos projetos econômicos ou de ''desenvol
vimento comunitário'', normalmente apoiados pelas Organizações Não 
Governamentais (ONGs) da região,4 com recursos nacionais e inter
nacionais de agências ambientalistas e humanitárias localizadas no Pri
meiro Mundo. 

Também fatores ideológicos como políticas locais e nacionais de 
escolarização em língua portuguesa, com a reprodução dos progra
mas da escola brasileira rural inteiramente em/de Português. Tais 
políticas, não explícitas, fragme-ntadas em várias ações educativas para 
indígenas, vêm sendo executadas por agentes diversos nesta região 
e em todo o Brasil e, embora expressando metas às vezes distintas, 
têm conduzido a um resultado único - o reforço da tendência prin
cipal. 

A tendência subordinada se manifesta como capacidade de recu
peração e resistência das línguas indígenas, apoiadas por fatores so
cioeconômicos como a falência de um modelo capitalista predatório, 
que se revela no baixo nível de vida das populações urbanas e rurais, 
a violência nos campos e cidades, a degradação n:ioral e ambiental. No 
seu aspecto ideológico, manifesta-se também na construção de um no
vo projeto da sociedade e meio ambiente onde passam a ter vez e lugar 
"as diferenças": no Brasil, no final da década de 80, a vida e a morte 
de Chico Mendes, a organização da "Aliança dos Povos da Floresta" 
unindo índios e seringueiros etc., formam os alicerces de um novo mo
delo de "humanidade" não só regional, onde a defesa da terra-planeta, 
dos índios e populações da mata, expressas em diversas línguas, ocu
pam lugar fundamental. 
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2. A pesquisa: preferências e argumentos metalingüísticos 

Parte dos resultados da pesquisa tratou do registro, classificação 
e análise das preferências por Língua Portuguesa (LP) e/ ou Língua In
dígena (LI), explicitadas pelos 110 falantes entrevistados, ao respon
derem 15 perguntas sobre o conflito lingüístico vivido. Tratou-se da 
classificação e análise, também, dos argumentos formulados, ao justi
ficarem suas preferências por LP e ou LI. 

Organizamos dois eixos lógicos nos quais as respostas se alojavam: 
eixo simétrico A e B e o eixo assimétrico A ou B. No eixo simétrico 
as respostas a favor do bilingüismo, LP e LI. No assimétrico as res
postas a favor da LP, com exclusão da LI, ou da LI, com exclusão 
da LP. Elaborou-se uma tipologia para dar conta da variedade de res
postas, classificadas em 14 enunciados metalingüísticos e estes foram 
enquadrados em 4 tópicos relativos à concepção de língua e conflito 
lingüístico. 

Tentou-se relacionar as idéias gerais da representação dos falan
tes sobre os processos de aquisição e desenvolvimento das línguas indí
genas e do Português, e sobre o conflito lingüístico por eles experimen
tado cotidianamente, numa perspectiva que abrangesse as outras di
mensões da vida social, cultural e política, entendido o lingüístico co
mo parte dos conflitos interculturais. 

Na análise das respostas, verificando qual destes eixos determi
nou maior número de enunciados, vimos que pró-bilingüismo e pró-Por
tuguês receberam maior número de respostas no conjunto das pergun
tas. Ao analisarmos o tipo de perguntas em que os falantes deram pre
ferência à língua portuguesa, vimos que estas diferem das perguntas 
em que os falantes deram preferência ao bilingüismo: para LP conver
giram preferências quando o assunto era a "língua de preferência para 
ler e escrever", a "língua de maior utilidade para escrita e leitura" e 
para "alfabetização de adultos". As perguntas em cujas respostas os 
falantes deram preferência à LP/ LI (ou pró-bilingüismo) foram as que 
solicitavam "língua melhor para índio falar e estudar na escola", "a 
mais bonita", e "a preferida para aquisição oral/escrita das crianças". 
Nestas, fica realçado o aspecto da identificação afetiva, através da ade
são estética e cultural, onde os enunciados expressam a qualificação 
étnica do lingüístico, na relação entre a competência na língua e o "ser 
índio", tanto no oral quanto na escrita. 

Ao analisarmos as preferências lingüísticas por LP da maioria dos 
entrevistados como resposta às perguntas sobre lectoescritura, consta-
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tamos uma representação indígena do mundo da escrita relacionada 
ao uso funcional da língua portuguesa. Pedimos também a denomina
ção dos diferentes materiais utilizados para atos de leitura e escrita e 
a língua mais usada para veicular tais atos. O Português foi a língua 
mais citada para escrita de "cartas" e leitura de "jornais", seguidos 
por outros materiais de cunho mais escolar como "trabalhos escola
res", "livros", "relatórios" para escrita, e "livros" e "revistas" para 
leitura. Lembramos que a enunciação destes materiais não significa sua 
utilização real no cotidiano das interações verbais escritas nas aldeias; 
mas expressam sobretudo uma concepção do que pode ser escrito e li
do, do potencial social destes materiais para os falantes, na sua repre
sentação do novo mundo da escrita. A valorização da lectoescritura 
em LP tem como contraparte a desvalorização destas habilidades em 
LI, para a qual apenas dois materiais foram citados por dois dos en
trevistados: "carta e pintura facial" para escrita, e "tradução e qual
quer notinha" para leitura. 

Assim, constata-se nestas respostas uma concepção restrita da uti
lização social da lectoescritura em LI, enquanto a LP é representada 
com variadas possibilidades de uso nas práticas de interação verbal es
crita para dentro e fora do grupo étnico. 

Como vimos, a natureza diversa do conteúdo das perguntas orien
tam a variação das tendências: as que reuniram maiores preferências 
pró-bilingüismo estão ligadas a um projeto de indianidade, no campo 
das expectativas e do desejo, com forte carga afetiva e étnica. Bilin
güismo neste caso não significa a constatação histórica de uso simétri
co e equilibrado das duas línguas pelos falantes, mas como um projeto 
de futuro a ser conquistado. As perguntas cujas respostas foram ma
joritariamente pró LP estão referidas no cotidiano da história da lec
toescritura para estes falantes, onde fica realçada a funcionalidade so
cial da LP e seu enorme prestígio para atividades de escolarização. 

2.1 Tipologia dos conteúdos metalingüísticos 
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a) Eficácia e extensão do ato comunicativo; 
b) Ruído e preservação do ato comunicativo; 
c) Facilidade e naturalidade para aquisição lingüística; 
d) Valor e significado étnico do lingüístico; 
e) Perspectivas resistência e/ou substituição lingüística; 
f) Perpectivas econômica/ social/ política da competência lingüística; 
g) Perspectiva intelectual da competência lingüística; 



h) Determinantes não específicos da aquisição/competência lin-
güística; 

i) Motivação afetiva da aquisição/ competência lingüística; 
j) Sem explicação; 
k) Fatores para aquisição e manutenção lingüística via educação 

informal; 
1) Fatores para aquisição e manutenção lingüística via educação 

formal; 
m) Casamento interétnico e competência; 
n) Migração e competência. 

Este quadro foi uma classificação elaborada ao relermos os dados 
empíricos registrados em forma de inúmeros curtos enunciados, a fim 
de encontrarmos as regularidades de certos modos de pensar o lingüís
tico e a aprendizagem por parte dos falantes índios entrevistados. De
pois de elucidarem a(s) língua(s) de preferência para diversas situações 
comunicativas na primeira parte do questionário, seguia a pergunta 
"Porquê?", cujas respostas em forma de argumentos simples pude
ram ser assim classificadas: 

2.1.1 Explicação sobre a tipologia dos enunciados da consciência 
lingüística 

Categoria A: compreendemos nesta categoria os enunciados que 
realçam o caráter comunicativo da(s) língua(s) no sentido de ato social 
envolvendo o emissor com o destinatário, onde é feita a interação atra
vés da transmissão verbal (oral e escrita) de mensagens. Nos enuncia
dos assim reunidos, a eficácia da comunicação lingüística entre emis
sor/destinatário, através da competência em LP e/ou LI, se argumen
ta através de qualificações positivas dos atos comunicativos de "fa
lar", "entender", "dizer mais fácil", sem "embaraço", "melhor": 

''nós entende mais fácil. .. ''; · 
"é mais fácil de falar ... "; 
"sabemos dizer melhor ... "; 
"não tem muito embaraço ... ". 
Assim, garante-se a extensão da comunicação a maior número de 

destinatários: 
"posso encontrar meus parentes, e os brancos também falam ... "; 
"para conversar com todo mundo ... ". 
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Categoria B: sob a categoria B estão reunidos enunciados que, embo
ra também realcem o caráter comunicativo da língua, o fazem ao inverso 
de A: a função neste caso é não comunicar, provocar ruído, fazer desen
tender a mensagem, pelo uso de um código desconhecido do destinatário 
"indesejado" pelo emissor; a mensagem destinar-se-ia apenas aos que par
tilham do mesmo código do emissor - seu grupo étnico. Exemplos: 

"a língua indígena os brancos não entendem, nós falamos o que 
quiser na frente dos brancos."; 

"a nossa, porque ninguém compreende." 

Categoria C: reunimos nesta categoria enunciados cujos conteú
dos apontam fatores sociolingüísticos condicionantes para aquisi
ção/competência em LP e/ou LI: 

- ser a língua materna é um destes: 
"nasceu com ela ... "; 
"aprendi logo ... ". 
- estar exposto a ela é outro fator realçado: 
''os amigos conversando ... a gente feito papagaio velho aprende ... ''; 
''fui criado no meio dos brancos ... ''. 
Ou seja, a aquisição e a competência oral e escrita em uma das 

línguas ou em ambas é explicada pela facilidade e a naturalidade do 
processo de aprendizagem, sendo a língua para a qual está exposto, 
de uso e costume do meio social onde vive o falante: 

"é mais fácil para aprender a ler e escrever"; 
"sou acostumado já ... ". 

Categoria D: agrupamos nesta categoria os conteúdos dos enun
ciados que qualificam o lingüístico com valores extralingüísticos, co
mo o significado étnico, histórico, da competência em uma determina
da língua: "A nossa língua é 'nossa cultura' ... , história, 'tronco', 'he
rança', 'tradição'." A língua aqui é veículo condutor e definidor do 
conceito de identidade: 

, 
"E uma honra saber a nossa língua."; 

, 
"E a língua do índio legítimo .. . " 
Identidade étnica que se define na valorização do uso de uma lín

gua "própria", "nossa", que identifica e diferencia um nós ("índio") 
em relação a um outro ("branco"): 

"a coruja tem de valorizar o seu toco ... valorizar o que é meu an
tes de valorizar o que é dos outros.'' 
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Categoria E: o valor étnico da língua (D) recebe nesta categoria 
tratamento diacrônico, retirando-lhe da posição relativamente estável 
que tinha em D e atribuindo-lhe sua condição histórica, portanto, pas
sível de sofrer modificações e deslocamentos no conflito lingüístico com 
o Português. Verbos como "esquecer", "perder", "deixar de falar" 
expressam a consciência diglóssica da perspectiva de substituição lin
güística e ao mesmo tempo a expectativa de resistência étnica diante 
da língua e cultura portuguesa majoritária e "predominante": 

"se a gente aprender só o português, a língua portuguesa predo
mina a língua indígena e aí acaba com nossa cultura ... ''; 

"porque índio não pode perder a língua ... ". 

Categoria F: nesta categoria englobamos as perspectivas de ordem 
econômica, sociopolítica da aquisição e competência lingüística. Atra
vés do domínio da língua se objetivam mudanças individuais e/ouso
ciais para os falantes de natureza: 

1 - econômica: negócios, compra e venda, cooperativa são termos 
e novas práticas de contato pelas quais se inserem no mercado regional 
e nacional, utilizando-se exclusivamente da língua portuguesa, do que 
resulta mais "desenvolvimento" e "progresso": 

"falando bem a gente faz negócio bem"; 
"é a língua desenvolvida"; 
"lidar no comércio, na cantina"; 
"mais fácil não ser enganado pelo padrão". 

2 - social: visa-se, através do domínio lingüístico, melhor organi
zação social, conhecimentos que capacitariam o grupo para melhor ad
ministração de si mesmos dentro da nova ordem: 

"saber administrar nossa própria cultura"; 
"fazer reunião, organizar'~. 

3 - política: visa-se, também, através do lingüístico, estabelecimento 
de novas relações com o todo - o geral, "o nacional", via capacidade 
de reivindicar e negociar com este destinatário novo, ''Governo Brasi
leiro", os itens que lhes interessam para a construção de sua identida
de em novas bases: 

"tem que negociar com os brancos"; 
"estamos envolvidos na sociedade"; 
" ... português é mais usado em termos de nacionalização"; 
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" ... saber reivindicar, fazer documento para Governo Brasileiro, 
nós que vivemos num país chamado Brasil". 

Categoria G: reunidos, nesta categoria, enunciados que apontam 
as perspectivas intelectuais de mais conhecimento e informação da aqui
sição lingüística: "aprender mais", "conhecer coisas que a gente não 
sabe", conteúdos de conhecimentos gerais (de caráter lingüístico e cul
tural) não especificados nas argumentações: 

pró-LP: 
"aprender mais falar bem"; 
"conhecer a cultura do branco"; 
"aprender a falar mesmo as palavras do branco"; 
pró-LI: 
"para informar, construir de novo a história antiga"; 
"a língua dos antigos (pura mesmo) a gente não sabe ... ". 

Categoria H: aqui, os enunciados que expressam as determinan
tes gerais da aquisição e competência lingüística, com forte carga nor
mativa de obrigatoriedade e necessidade não explicadas: 

''tem de aprender ... ''; 
"a gente precisa ... "; 
" deve falar as duas"; 
"na aldeia é necessário ... na cidade temos que aprender ... ". 

Categoria 1: enfoca-se aqui predominantemente o caráter de mo
tivação e intencionalidade afetiva determinando a aquisição e compe
tência e preferência lingüística. A adesão do sujeito está nesta catego
ria explícita (verbos - gostar, querer, ter vontade), ao contrário da 
anterior, que indica uma ação exterior, involuntária, sobre o indiví
duo ("tem de", "deve de"): 

''gostaria muito de poder falar ... ''; 
"a vontade de ter aprendido me faz ver boniteza nela"; 
"quero aprender a lei do branco ... ". 

Categoria J: nesta englobamos os enunciados considerados "sem 
explicação" que sofrem variações desde respostas como "não sei"; ne
nhuma resposta (com a recusa ou abstenção em explicar-se); até as res
postas cujos enunciados nada argumentam, "eu acho mesmo" , oure
petem a própria pergunta, "porque é bonita mesmo". 
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•. 
Categoria K: reuniu-se sob esta categoria os enunciados que real-

çam o papel dos circuitos de transmissão informais de natureza oral, 
de caráter tradicional e educativo como condicionantes estratégicos da 
aquisição e competência lingüística. Falar a língua entre os membros 
da família, em conversas e "reuniões", de pai para filho, velhos com 
os novos, são os mecanismos realçados na argumentação sobre o con
flito lingüístico a favor da resistência da LI: 

"caso encontramos com velho, temos de falar na língua ... "; 
"o jeito que tem é ensinar aos que estão nascendo ... "; 
"pessoal se reunir, ajuda a língua". 

Categoria L: aqui agruparam-se os enunciados que, em sua argu
mentação, atribuem à educação formal, ao professor bilíngüe, às ca
pacidades de ler/escrever, resumidas no objeto "Cartilha", as pers
pectivas estratégicas para aquisição e competência lingüística oral e es
crita: 

"a escola pode ajudar a língua ensinando a falar, ler, escrever"; 
"se viesse um livro para ensinar"; 
"se o professor ensinar direito"; 
"para se tiver o massacre, nos termos como defender pelas carti

lhas"; 
"escreve lamparina no português e faz na língua. Quem não sabe 

vai aprendendo''. 

Categoria M: enquadraram-se enunciados que qualificam o casa
mento interétnico como fator extralingüístico determinante para aqui
sição e competência lingüística em LP: 

· "já tá tudo misturado ... "; 
"casei com branco e mamãe tinha vergonha de ensinar nós ... ". 

< 

Categoria N: aqui os argumentos qualificam a migração (emigra-
ção para cidade dos índios e imigração para aldeia dos brancos) como 
fator determinante da aquisição e competência lingüística: 

"a língua acaba para os que vão morar fora da área, sem contato 
com a civilização própria"; 

"não deixar entrar branco na área"; 
"porque aqui na cidade só nós fala, eu tando fora da área, não 

posso aprender mais ... ". 

167 



3. A meta do bilingüismo equilibrado: argumentos principais 

Na análise dos argumentos utilizados nos enunciados das respos
tas sobre preferência lingüística, verificamos, para aqueles que molda
ram simetricamente pró-bilingüismo suas qualificações, a utilização pre
ferencial dos seguintes argumentos, denominados doravante por sua 
tipologia. 

Preferência lingüística Argumentos mais usados, respostas: 

Pró-bilingüismo: LP + LI A J G D F H 

A argumentação preferencial utilizada para justificar escolha bi
língüe revela uma concepção sobre o lingüístico que, em primeiro lu
gar, realça-lhe a funcionalidade comunicativa (A); também, sua fun
ção informativa (O) além de utilizar-se do recurso da lingua(gem) para 
nada explicar ou para negar qualquer reflexão, através do processo de 
silenciamento, dúvida, generalizações e totalizações resumíveis no ar
gumento (J). 

Assim, se por um lado, as respostas pró-bilingüismo revelam-nos 
as expectativas e perspectivas indígenas de extensão e intensificação das 
práticas de interação social via linguagem, com mais comunicação (A) 
e mais informação (O), também revelam o aspecto "mítico" ou de "blo
queio da reflexão metalingüístico" pela cristalização dos enunciados 
tipo (J). Essa tendência revelada na análise, em nosso caso, coincide 
com a sociolingüística desenvolvida no México com Mu:iíoz e Hamel 
que descrevem e analisam em seus trabalhos sobre a consciência meta
lingüística dos Otomi, como a ideologia da "desproblematização", pela 
congruência e a simetria, da representação sobre o bilingüismo. 

No eixo simétrico das argumentações, as respostas pró-bilingüismo 
fizeram uso de toda a tipologia, reunindo assim, em um mesmo enun
ciado, argumentos tanto exclusivos de LP como os exclusivos de LI, 
tentando obter a "congruência" pela reunião de elementos contradi
tórios e assimétricos como: (A) e (B), (O) e (F) etc. 

Assim, os falantes reuniram neste eixo todo o repertório paradig
mático das concepções sobre o lingüístico e o conflito, argumentando 
sobre sua escolha a partir da "teoria da congruência" e "desproble
matização do conflito", numa lógica de qualificações simétricas ares
peito das tendências historicamente contrastantes. 
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Através desta, põem-se em relação não conflituada aspectos con
traditórios ou dissonantes na representação da diglossia. Assim, ele
mentos afetivos como reconhecidamente da língua indígena como marca 
de etnicidade, e os elementos da práxis comunicativa, como a maior 
necessidade funcional da língua dominante, o Português, nestas cons
ciências coexistem, resultando visão congruente do deslocamento his
tórico da língua indígena e da tendência, já bastante comprovada nes
ta análise (e em outras), de substituição das línguas maternas indíge
nas pelo Português. 

Representa-se assim na consciência destes falantes um bilingüis
mo possível no plano das expectativas e do imaginário, próprios à uto
pia indigenista e indígena atual, onde se faria a convivência simétrica 
e igualitária das duas (ou mais) línguas, na vontade de um país mul
tiétnico, paraíso terrestre vislumbrado nesta mitologia . 

• 

169 



NOTAS 

1 Este projeto envolve a formação de recursos humanos indígenas para magistério de 1 ~ grau, tendo 
promovido a implantação e assessoria de 37 escolas indígenas no Acre e Sul do Amazonas. Desde 
1983 a coordenadora da pesquisa faz a coordenação geral deste projeto e assessoria em Ungua por
tuguesa. Mais informações, consultar na bibliografia Monte, Nietta - 87, 88 e 89. 

2 Para apoiar este aspecto da intervenção pedagógica, passamos a contar desde outubro de 1989 com 
a colaboração científica da lingüista Adair Palacio e uma equipe de alunos e orientandos da Uni
versidade Federal de Recife. Estes vêm se dedicando, com apoio do CNPq, à descrição de quatro 

~ 

destas línguas, especialmente selecionadas devido ao escasso número de falantes que apresentam; 
por exemplo, as línguas Poyanawa e Arara, cujos falantes não totalizam mais de 10 indivíduos 
com mais de 40 anos. Ou aquelas como Shanenawa e parte dos Kaxinawá, em que a socialização 
das crianças é feita sobretudo em língua portuguesa, sendo a língua indígena sua segunda língua 
(conhecimentos passivos desta língua: entendem, mas não falam). 

3 Equipe de auxiliares da pesquisa: Vera O. Sena, M. Djacira Maia, M. Francisca Chagas, Renato 
Gavazzi e professores indígenas bilíngües: Kaxinawá, Apurinã, Katukina, Jaminawa, Poyanawa, 
Shawanawa, Shanenawa, Manchineri. 

4 Organizações Não Governamentais (ONGs) locais: Comissão Pró-índio, Conselho Nacional de Se
ringueiros, União das Nações Indígenas, Centro de Trabalhadores da Amazônia etc. 
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ACTOS CONVERSACIONALES, ROLES DE LOS 
PARTICIPANTES Y ESTILOS RELEVANTES EN W ARAO 

Andrés Romero-Figueroa 

1. Preliminares 

Este trabajo está relacionado con el Warao, una lengua aislada 
hablada en el noreste de Venezuela. El mismo se centra en la descrip
ción de los actos conversaéionales, los roles desempenados por los par
ticipantes en los mismos y los estilos en que los mensajes son transmi
tidos entre los nativos de la lengua ya mencionada. Los datos exami
nados para la realización de la investigación implícita en este tipo de 
actividad fueron suministrados por hablantes nativos dei Warao, aún 
cuando también algunos textos ya publicados por otros investigadores 
son utilizados para complementar los por mí coleccionados. Las sesio
nes de trabajo de campo se realizaron a lo largo de un período de 18 
meses iniciado en septiembre de 1987 y culminado en mayo de 1989. 
La etapa de transcripción de los datos y el análisis de los mismos fue 
concluido a mediados de 1990. Durante el tiempo de trabajo en las co
munidades indígenas fui asistido por Lino Palomo, un líder comunal 
dei Estado Monagas. Con la ayuda de Lino Palomo, visité 13 pobla
dos Warao a lo largo dei Cano Buja, incluyendo algunos ubicados en 

' 
las Islas de Tigre, Güinamorena y Guanakaguaja, las cuales se encuen-
tran localizadas en el Cano Manamo, uno de los mayores canales de 
desague dei Río Orinoco. El centro de operaciones para las excursiones 
al territorio de los Warao fue San José de Buja, una población que dista 
cerca de 100 kilómetros de la ciudad de Maturín. Éste fue un sitio es
tratégicamente conveniente por estar enclavado a mitad de camino en
tre Maturín - asiento de uno de los Núcleos de la Universidad de Orien
te y el territorio habitado por los indígenas. La recolección de datos 
en el área de Buja tuvo lugar en 11 ocasiones, en las cuales utilicé un 
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procedimiento metodológico que busca la obtención de los mismos en 
contextos naturales (Labov, 1972), uno de los principios de la observa
ción participante (Pelto & Pelto, 1983). 

2. Consideraciones sociolingüísticas 

El habla en el campo sociolingüístico abarca un amplio rango que 
va de lo formal a lo casual, ubicándose dentro de tales extremos un 
número de posibilidades ligadas a ellos en diferentes grados. Hay una 
tendencia a escoger fragmentos de habla casual para examinar los usos 
de la lengua en un medio ambiente en el cual la presencia de un indivi
duo foráneo (el investigador) es considerada como no perturbadora. 
Una vez que el habla casual y el contexto social han sido correlaciona
dos y los resultados de esa correlación han sido entendidos, las restan
tes variedades, hasta las más formales, pueden ser interpretadas. Este 
enfoque favorece enormemente los estudios sociolingüísticos relativos 
a las sociedades distintas de aquellas a las cuales la mayoría de los so
ciolingüistas pertenecen así como de lenguas totalmente diferentes de 
las por ellos habladas. Esto debe ser así porque seríamos incapaces de 
comprender los comportamientos lingüísticos si el ambiente social donde 
tales se producen nos es desconocido. Por supuesto, la interpretación 
de cualquier lengua es exitosa cuando los nativos perciben al investiga
dor como una parte dei grupo y ellos comienzan a actuar como si el 
lingüista no estuviera presente. 

La obtención de habla casual en contexto implica compartir expe
riencias con el grupo o grupos sociales bajo investigación. Esto tam
bién significa una profunda compenetración con los miembros de el 
o los grupo(s). Un logro fundamental para una investigación sociolin
güística es la obtención de muestras de habla en la cual las vivencias 
y la compenetración social se conjugan. 

En la mayoría de las sociedades, y quizás en todas, los contextos 
de interacción oral definen dimensiones tales como sacro-secular, serio
trivial, sistema abierto-sistema cerrado, y otras varias escalas de valo
res (Brown & Fraser, 1979), que finalmente conducen al uso de estilos 
particulares. Los estilos dei habla varían con los tipos de participantes 
en diversas maneras. Según Brown & Fraser (1979), podemos distin
guir entre estilos de habla como indicadores de varias características 
de los individuos hablantes y estilos de habla como indicadores de las 
relaciones entre participantes. Lo que es más distintivo acerca de mu-
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chos de estos estilos es la naturaleza dei léxico. Mientras ejecutan sus 
roles respectivos, Brown & Fraser (1979) mencionan, por ejemplo, que 
los médicos, corredores de bolsa y apostadores usan léxicos o palabras 
diferentes. Debido a que los tópicos de sus conversaciones son bastan
te diferentes, es lógico concluir que actividades diferentes requieren vo
cabularios diferentes. Pero, por supuesto, aún en lo referente al voca
bulario, la cuestión es más compleja que la arriba sefialada. Esta com
plejidad la podemos observar en los grupos profesionales especializa
dos cuyos integrantes usarían, para describir actividades de sus áreas, 
términos totalmente diferentes a los usados por individuos comunes 
o sin formación prof esional especializada. 

Los estilos pueden también contener indicadores f enológicos. En 
este particular, Brown & Fraser ( I 979) indican que los locutores de ra
dio, por ejemplo, hacen uso de extra acentuación por contrastes de so
noridades y utilizan entonación, ambos recursos para convertir segmen
tos aislados en oraciones coherentes, así como también para dar claras 
nociones de finalidad. Este tipo de rasgos fonológicos que pueden ser 
asociados a estilos particulares son bastante comunes en las lenguas 
dei mundo. 

En lo que se refiere a morf ología y sintaxis, los parlantes de cual
quier idioma pueden ef ectuar muchas tareas comunicativas con las ora
ciones de sumismo idioma. Acerca de este particular, Sadock & Zwicky 
(1979) acotan que los usos conversacionales convencionales de los ha-, 

biantes permiten narrar un cuento, reportar lo que alguien sabe o ha 
escuchado, sugerir una acción conjunta, dar permiso para hacer algo 
y así por el estilo. Para algunos de estes usos, un idioma tendrá cons
trucciones sintácticas específicas, o aún formas particulares, reserva
das sólo para estos fines - partículas especiales, afijos, orden de pala
bras, arreglos elípticos etc. -, que se mantendrán en conección con 
los roles de los participantes y que últimamente dependeran de los esti
los utilizados. 

Todo lo anterior lleva a concluir que el estilo condiciona el léxico, 
la fonología, la morfología y la sintaxis de un idioma. Bajo tales cir-

' cunstancias, los estilos son códigos variantes dei idioma usados en for
mas específicas y con propósitos particulares. 

En la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo sobre el Wa
rao - y quizás esto sea también cierto sobre otras lenguas nativas su
ramericanas - el énf as is se le asigna a la estructura per se y poco se 
ha dicho acerca dei estilo como un factor condicionante de la estruc
tura. 
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En las lenguas nativas de Suramérica, el área lingüística al cual 
pertenece el Warao, hay estilos que pueden distinguirse sin ningún co
nocimiento dei código como estructura. Tales el caso en Shokleng (Ur
ban: 1985, 1986a, 1986b), un idioma en el cual algunos diálogos seca
racterizan por sus rasgos formales tales como el nivel de entonación, 
la silibificación métrica, la faringealización y laringealización explosi
va etc. Así, cualquier oyente - aún sin saber como hablar Shokleng 
- aceptará que un estilo específico está en uso. El estilo y la estructu
ra en este sentido son conceptos opuestos. Sin embargo, hay otros ca
sos en los cu ales la distinción de la estructura y el estilo es un f actor 
limitante. Uno de estos casos es el Xavante (Graham, 1986), una len
gua en la cual las secuencias discursivas dei ritual del especialista cono
cido como el ''a'ama'' envuelve una gran sustitución léxical estilística 
usando la morf ología y la sintaxis básica dei Xavante. Este estilo de 
el "a'ama" no es marcado por la entonación distintiva, la métrica o 
la calidad de la voz. Como resultado, los oyentes no pueden distinguir 
este estilo de uso de aquel dei Xavante ordinario solamente escuchán
dolo. En este sentido, el Xavante se comporta diferentemente dei Shok
leng, en el cual el estilo particular dei diálogo ceremonial - dada sus . \ 

características fonológicas especiales - puede ser identificado sin co-
nocimiento de la estructura. Urban (1987) apunta que el estilo "a'ama" 
es una variante dei código oral del Xavante que depende de la estruc
tura. Basado en su experiencia con el Xavante, Urban (1987) sugiere 
una visión de la relación entre lengua y estilo como se indica a conti
nuación: 

ARTE 1 
ARTE2 

1 
ESTILO 1 

1 1 
ESTILO 2 

1 1 
ESTILO 4 

1 
ESTILO 5 

1 
ESTILO 6 

1 1 
ESTILO 7 

1 1 
ESTILO 8 

1 

~---~ARTE 3 ____ _, 

Tomado de Urban, 1987. 
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Según U rban ( 1987), las cuadrículas pequenas en el diagrama repre
sentan estilos diferentes. Cada uno de estos estilos puede envolver una es
tructura distribucional distintiva. Algunos aspectos o partes de una es
tructura pueden ser compartidos entre estilos diferentes. Estos aspectos 
de estructuras compartidas son indicados por Urban usando cuadrícu
las más grandes denominadas Parte 1, Parte 2 etc., que cubren más de un 
estilo. Así, Urban (1987) apunta que algunos ítems lexicales pueden ser 
encontrados en ciertos estilos pero no en otros, una regia morfológica par
ticular puede caracterizar sólo algunos estilos, un fenómeno sintáctico 
puede ser relativamente localizado, y así sucesivamente. 

Urban (1987) organiza los parámetros básicos de variación estilís
tica en Suramérica bajo los subtítulos generales: espacio, tiempo, per
sona y contenido referencial. 

1 - Espacio: respecto a los parámetros espaciales de estilo, el tra
bajo lingüístico se aproxima considerablemente a la antropologia so
cial. Los antropólogos que trabajan en Suramérica han centrado su aten
ción en la noción de "espacio social", es decir el espacio en relación 
a su relevancia para la sociedad. Graham (1986) estudió el uso de tres 
estilos: lamentos rituales, cantos comunales y oratoria política. Ella ob
servó que los estilos tendían a estar asociados exclusivamente con par
tes distintas dei espacio social. Los poblados Xavante están organiza
dos enforma de un semicírculo de casas alrededor de una plaza cen
tral. Graham (1986) notó que los lamentos rituales ocurrían casi alre
dedor de la choza, mientras la oratoria política estaba asociada con 
la plaza, el área donde las reuniones dei consejo de hombres ocurrían. 
El canto comunal era, en este aspecto, intermedio, teniendo lugar en 
la plaza, pero también entre la plaza y la choza mientras grupos de hom
bres marchaban cantando alrededor de la aldea. 

2 - Tiempo: el tiempo muy frecuentemente es un codeterminante 
dei uso de una lengua. Un ejemplo de esto es discutido por Urban (1987) 
a lo largo de las siguientes lineas: 

La narración de mitos sobre el origen de los Shokleng, o el diálo-
' go ceremonial conocido como el "wanaklen", y el dei canto dual 

conocido como el "ahan" están marcadamente relacionados en 
aspectos independientes de las estructuras. El último estilo ocurre 
en el acto de perforación de labios y la ceremonia de tatuaje de 
los muslos en nifios de 1 a 3 anos. El primer estilo está asociado 
con rituales para los muertos y está en esta medida asociado con 
aspectos temporales. 
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3 - Persona: Urban (1987) anota que una distinción básica entre 
los determinantes personales de estilo tiene que ver con su carácter re
lacional en oposición al no-relacional. El estilo puede ser determinado 
en términos de la persona que está hablando, independientemente dei 
interlocutor u otros aspectos dei contexto, o en términos de la relación 
entre el (los) hablante(s) y oyente(s). Entre los determinantes no
relacionales están ciertas oposiciones básicas como aquella entre mas
culino y femenino. En algunos casos, pueden existir numerosas dife
rencias estructurales entre el habla del hombre y de la mujer. Otro con
traste no-relacional se refiere a la edad, especialmente, a las diferen
cias entre el habla joven y adulta. 

Un determinante relacional es la variación del estilo en función 
de la relación de parentesco entre el oyente y el hablante. En algunos 
idiomas dei Brasil Central, las relaciones de afinidad demandan una 
f ormalidad en la interacción, la cual incluye el uso de estilos lingüísti
cos. 

4 - Contenido referencial: se refiere al contenido o la materia ob
jeto del discurso, la cual puede estar asociada con distintividad estilís
tica. En general, el estilo determinado por el contenido es conocido 
usualmente como "género". Urban (1987) anota que hay muchos ras
gos f ormales que dif erencian el acto de narración de mitos de otras clases 
de uso de la lengua, y que dif erencian un tipo de narración de mitos 
que tratan de cuestiones tradicionales de otro, que trata dei origen de 
los Shokleng. En el caso de este grupo, Urban apunta que las caracte
rísticas son principalmente lexicales y sintácticas; sin embargo, en otras 
lenguas dei Amazonas pueden ser básicamente fonológicas. 

3. Actos conversacionales en Warao y tipos de discurso asociados coo 
los mismos 

Para alcanzar la meta de describir diferentes estilos de habla que 
se caracterizan por usos morfo-sintácticos y lexicales particulares, de
terminados - en un marco espacial-temporal - por la persona que 
habla, los lazos de parentesco o las relaciones sociales entre hablantes 
y oyentes, así como los contenidos referenciales o el tópico en conside
ración, es necesario tipificar los actos conversacionales más relevantes 
dei Warao. Sólo después que se dé este paso, los estilos o las variantes 
de código de la lengua podrán ser establecidos. 
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Entre los Warao, el contacto más elemental entre dos individuos, 
por ejemplo, un caso en el cual uno de ellos se encuentra accidental
mente con otro, implica un intercambio verbal, que usualmente se es
tructura como sigue: 

(1) A) ihi katuke 
tu (sing.) cómo 
' i., Cómo estás tú?' 

B) bahuka 
estar bien 
'Estoy bien' 

A) bahuka 
estar bien 
'Estoy bien' 

B) yakera 
bien 
'bien' 

-ya 
(pres.) 

-ya 
(pres.) 

ihi bahuka 
tu (sing.) estar bien 
' i., Tú estás bien?' 

-ya 
(pres.) 

-ra 
interrog. 

La conversación precedente, llamada bahuka a ribu, 'palabras para 
desear bienestar' o 'palabras para saludar', pueden variar según cir
cunstancias tales como la afinidad, grado de intimidad, frecuencia de 
los encuentros, propósito del (o los) encuentro(s), y otras. Este acto 
de habla tiende a ser particularmente formal porque, entre los Warao, 
las relaciones personales deben reflejar respeto y consideración hacia 
los mayores y hacia los miembros masculinos de las f amilias nucleares 
y extendidas. Así, esta forma de saludo es casi obligatoria. Es bastante 
probable que indivíduos que estén cercamente relacionados usen jerga 
de contenido sexual en su saludo. Estos interlocutores incorporarán tales 
detalles de orientación sexual en bahuka a ribu, trayendo entonces un 
tipo diferente de acto de habla conocido como enoyaba a ribu, 'pala
bras para bromear'. El acto identificado como enoyaba a ribu, gene
ralmente envuelve a dos individuos masculinos o f emeninos de edades 
similares, a menudo jóvenes, que pueden pertenecer a las mismas fa
mílias o a famílias diferentes. La secuencia discursiva en enoyaba a ri
bu puede desarrollarse en las siguientes lineas: 
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(2) A) katuke wata -boto -ida 
cómo pene (calif.) (intens.) 
'(lit) i., Como estas tú, el dei pene grande?' 
' i., Cómo estás tú?, pene grande!' 

B) katuke ma yaba 
, . . 

como m1 amigo 
' i..Cómo estás tu?, mi amigo' 

A) bahuka 
Estar bien 
'Estoy bien' 

B) yakera 
bien 
'bien' 

-ya 
(pres.) 

ihi 
tú (sing.) 

Estos actos dei habla y sus verbalizaciones son li~res de restriccio
nes espaciales, temporales y contextuales. En bahuka a ribu y enoyaba 
a ribu, la persona es determinante por la ocurrencia de un código u 
otro. Si el encuentro de los interlocutores - o participantes - en es
tos actos de habla dura lo suficiente como para considerar que encaja 
en la categoría de una visita, el entrecruzamiento de los f actores espa
cio, tiempo y persona contribuye a definir un nuevo acto de habla di
ferente llamado dehewara a ribu, 'palabras para contar cuentos'. Este 
último siempre se lleva a cabo dentro de la vivienda, una vez que el 
saludo ha finalizado y los participantes han tomado asiento en el piso, 
o en cualquier parte que sirva de mueble, incluyendo hamacas. El acto 
en la mayoría de los casos empieza con la interrogación dei visitante 
como se ejemplifica en (3) a continuación: 

(3) bitu 
qué 

deh 
cuento 

• -er1ra 
nada 

' (, Qué? i. No hay cuentos para contar?' 
' i, Qué hay? <" Algo nuevo ·: · 

-ra 
(interrog.) 

Como respuesta, el interrogado puede escoger narrar cualquiera 
de sus experiencias más recientes. Esta escogencia implica el desarrollo 
de un acto de habla que puede ser considerado como un sub-tipo den
tro de dehewara a ribu, 'palabras para contar cuentos'. El acto de con-

182 



tar cuentos acerca de asuntos personales ya pasados o en progreso se 
conoce como eribu 'palabras para hablar acerca de eventos comunes'. 
Estos cuentos pueden tratar sobre tópicos tan diversos como noticias 
de f amilia, problemas económicos o de salud, rutinas comunales o epi
sodios de viajes. Un fragmento de una conversación sobre un viaje se 
ofrece en (4): 

(4) yakeratahaya oko nabakanae/ anaka taerabitu naba autu na
moninae oko wanaribuae tia tanae/ 
'Finalmente hemos llegado. Una tormenta nos alcanzó cuan
do estábamos en el medio dei río. Nuestra canoa casi se hun
dió ... ' 

Otros tópicos pueden ser seleccionados cuando se contesta la pre
gunta en (3), todo dependerá de los roles de los interlocutores. Si por 
casualidad ellos son practicantes de actividades religiosas o médicas en
tre los Warao, sus cuentos tendrían básicamente que ver con enferme
dades, llamado nobara a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca 
de enf ermedad', o podrían ser acerca de tristeza y dolor, llamado sana 
a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de angustias' . Un texto 
caracterizado dentro dei acto denominado nobara a ribu es presentado 
en (5) a continuación: 

(5) oko kuana yaotayarone yakera naoroya osibu masi a toma/ 
nobotomo saba baka a miho moaya/ tiarone oko dehaya no
kose tatamo a nobotomo era wabae tia obo ebe / tamatika nao
nahakuna hebu/ 
'Porque trabajamos muy duro, comemos adecuadamente: pes
cado, venado. Los niiios toman leche. Pero la gente tiene mie
do porque han escuchado que muchos niiios han muerto de 
fiebre. Tienen miedo de los espíritus malos. Están muy tris
tes ... ' 

Un texto sana a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de an
gustias', es mostrado en (6) a continuación: 

(6) ine arawanera mauka wabae kuare sina wabae mauka sanuka / 
saneri yakeraha tai onanaka/ 
'Estoy triste porque mi hijo murió. Quien murió era mi pe
queno hijo. Pobre muchacho, era muy bueno ... ' 
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Un acto de habla dei tipo ejemplificado en (5) podría también pro
bablemente incluir la descripción de algunos de los procedimientos usa
dos por el 'shaman' para curar los enfermos. En este caso, los 'shama
nes' participantes - para exponer sus puntos tan claramente como sea 
posible - explicarán sus ejecuciones citando parte de sus invocaciones 
de cura. Esto es observado en (7): 

(7) dubuhida wabate I wabate takore maraka isia wanabaka tete 
ama kareko maukamo maribu nokotoku yatu ine inatabaya ya
tu taeraha ina sane takotu ama 
'Y o dije: Este hombre va a morir. El moriría pronto, pero ahora 
por virtud de esta maraka, él no morirá (yo dije) karekos, hi
jos mios, obedézcanme. Yo soy su duefío. Ustedes son pode
rosos. Denme su sabiduría y su poder ... ' 

El texto en (7) muestra algunos términos especializados así como 
algunos significados particulares en términos euf emísticos de acuerdo 
con el dúo interactuante, debido a que el hablante y el oyente compar
ten estatus religiosos. En (7), maraka, 'una maraca' y kareko, 'piedras 
de una maraca', son instrumentos fundamentales en el rito de invoca
ciónes de los curanderos. Esto es así en el caso de 'las piedras de la 
maraca' porque 'las piedras' son muy raras en los territorios ocupados 
por los Warao. Más bien, esta tierra tiene terrenos aluvionales hechos 
de arcilla y arena que el Río Orinoco ha depositado gradualmente en 
las márgenes de las muchas bocas de su delta. Por lo tanto, las piedras 
ocasionales o fragmentos de rocas antiguas que han sido descubiertas 
por las aguas son percibidas por los Warao como sefíales mágicas y 
lugares sagrados, considerados hábitats de los espíritus. Pequenos frag
mentos de estas piedras en las manos de un 'shaman' significa que él 
está en posesión dei poder y sabiduría de los espíritus que en ellas mo
ran. Los karekos, 'piedras de una maraca', son espíritus guardianes 
en la creencia religiosa W ar ao los cuales son hechos prisioneros por 
el 'shaman' en su maraka, 'maraca'. 

Una visita a un caserío Warao puede también girar alrededor de 
un acto de contar cuentos acerca de los ancestros. Este tipo de acto 
se llama denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de los 
ancestros'. Denobo a ribu es inducido generalmente por planteamien
tos iniciales como aquellos en (8) y (9) a continuación: 
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(8) dehe 
cuento 

wara 
decir 

-ki 
(imp.) 

'Vamos a contar cuentos' 

(9) dehe wara -nu 

(1 ~ pers. plural) 

cuento decir (imp.) (2~ pers. plural) 
'Cuenten un cuento ustedes' 

Tal como es indicado por las oraciones introductorias en (8) y (9), 
denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de ancestros', es 
altamente dependiente dei parámetro persona el cual parece tomar pre
cedencia sobre los dos otros parámetros importantes para la definición 
de este acto dei habla, es decir, tiempo y espacio. (8) se corresponde 
con una sesión de contar cuentos en la cual dos individuos interactuan. 
(9) sugiere una sesión de contar cuentos en la cual hay un solo cuenta
cuentos dirigiéndose a un grupo o auditorio. Yo observé que la prime
ra situación - el intercampio mutuo de cuentos ancestrales - es más 
bien casual si se compara con la segunda, i. e., la narración unidirec
cional de cuentos ancestrales. Por ejemplo, en casos de intercambios 
mutuos de cuentos ancestrales, el oyente y el hablante pueden inte
rrumpirse y corregirse uno a otro, alternando roles sin perturbación 
de los términos de la relación que ellos mantienen. Quizás esto ocurre 
porque los participantes tienen los mismos estatus o porque ellos son 
de generaciones de familias equivalentes. Los casos de narración uni
direccional de cuentos ancestrales implica la presencia de uno o más 
indivíduos de relevancia social, desempenando el rol de cuenta-cuentos. 
Por eso, puede esperarse más formalidad, o al menos un tratamiento 
semif ormal. También las sesiones de contar cuentos conducidas por 
tales personajes parecen estar bastante ligadas al espacio. Preferible
mente ocurren en la casa dei jef e, quien probablemente sería el kobe
nahoro, 'gobernador', o cualquier aidamo, 'jefe'. Un aspecto más pro
fundo a ser considerado acerca de la situación unidireccional se rela
ciona con la conducta de los oyentes, la cual es casi totalmente pasiva, 
pues ellos permanecen en silencio durante toda la narración. En este 
caso, las participaciones de los oyentes - si hay alguna - generalmente 
se limitan a la risa colectiva como respuesta a estímulos de naturaleza 

, . 
com1ca. 

Otro acto dei habla que ha sido detectado, llamado dihibu, 'pala
bras para dar explicaciones', cubre discusiones cuyo propósito es lo
grar la resolución de problemas comunales, particularmente aquellos 
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que han causado violencia física o verbal o cualquier otro tipo de desa
cuerdo entre los W arao de la aldea. La situación contextual para dihi
bu está en cierto modo definida por los parámetros tiempo, espacio, 
persona y contenido referencial. Una sesión de dihibu se reúne en la 
noche en la residencia de cualquier lider comunal, sea ésta la casa dei 
kobenahoro, 'gobernador', o cualquier aidamo, 'jefe' - el bisikari, 
'fiscal', kabitano, 'capitán' o borisia, 'policía'. Las partes confrontantes 
junto con familiares y amigos llegan ai lugar de reunión donde el ko
benahoro y otros jef es podrían haber convergido y uno por uno expre
san puntos de vista acerca dei problema. Pueden ser interrogados para 
aclarar dudas. Una vez que los argumentos han sido evaluados, uno 
de los jef es interpreta lo que ha pasado y hace mucho énf as is acerca 
de cuales podrían ser o pueden ser las consecuencias de tales hechos. 
Finalmente, él estimula al cese de las hostilidades y la restauración de 
la armonía entre los hombres, grupos o familias disgustadas. El jefe 
puntualiza en la necesidad de apegarse a soluciones pacíficas como siem
pre hicieron los ancestros. Los consejos dei jefe rara vez generan rea
cciones que no sean aquellas que conducen a un arreglo. Sin embargo, 
los participantes en reuniones de dihibu pueden seguir en la discusión 
dei problema por varias horas para ajustar los términos dei mismo. 
Mis datos sugieren que el consenso se obtiene muy rápidamente cuan
do el jefe es un orador experimentado. En las sociedades igualitarias 
como los Warao, los estatus de liderazgo se correlacionan con la habi
lidad para preservar buenas relaciones interpersonales en grupos y co
munidades. La condición opuesta - alteración sistemática del orden 
social y retardo en restaurarlo - significa debilitamiento dei liderazgo 
y frecuentemente esto activa la renovación de los dirigentes en la co
munidad. 

Un fragmento de dihibu, 'palabras para dar explicaciones' co
rrespondiente a tres participantes en un intercambio de ofensas y fra
ses insultantes es mostrado en (10): 
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(10) A) ... tai nibora aira / ine tai micomoni / ine tai obonona
ha / tai wakera tomana ekira / 

B) tomana tai I ihi asira ihi tomana ekira / 
A) ma emo naru katukane tai ihi nonae / ihi asira nonae 

tai nonanaha / 
B) inaretau naru / hi mikitane obononaha ihi ma ekutubu

naka / 
C) katukane tai ihi nonae / ihi atae nonayakore / ine hi 

yewerete / atae nonahaka ... ( 



A) 'Ese hombre es maio. Yo no lo tolero. No me gusta. Él , 
es flojo. El es sinverguenza. 

B) Que pena. Tu eres maio. Tu eres sinverguenza. 
A) Vete. i., Cómo has hecho eso? Has hecho dafio. Ten cui

dado. No lo bagas. 
B) Cállate. Vete. No te quiero ver. No te rías de mí. 
C) ~ Cómo es posible que hayas hecho tal cosa? Si lo haces 

de nuevo, te rechazaré. No lo bagas de nuevo.' 

Según los datos analizados en (1) - (10), los actos de habla rele
vantes en Warao pueden ser resumidos como sigue a continuación: 

Actos Cônversacionales en Warao 

1. Bahuka a ribu, 'palabras para saludar' 
2. Enoyaba a ribu, 'palabras para bromear' 
3. Dehewara a ribu, 'palabras para contar cuentos' 

3.1 Eribu, 'palabras para hablar acerca de eventos comunes' 
3.1.1 Nobara a ribu, 'palabras para contar cuentos de 

enfermedad' 
3.1.2 Sana a ribu, 'palabras para contar cuentos de angustia' 

3.2 Denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos de antepasados' 
3.2.1 Kaidamotuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acer

ca de ancestros' 
3.2.2 Buretuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de 

aventureros mitológicos' 
4. Dihibu, 'palabras para dar explicaciones' 

Las cuatro grandes clases detectadas y sus subtipos varían desde 
la menos apegada a los parámetros considerados para analizar estilos 
en este estudio - bahuka a ribu, 'palabras para saludar' - a la más 
dependiente de tales parámetros - dihibu, 'palabras para dar explica
ciones'. En concordancia con lo precedente, las características discur
sivas de bahuka a ribu son bastante dependientes de la persona, aún 
cuando poco tienen que ver con el tiempo o el espacio. Por otra parte, 
dihibu, 'palabras para dar explicaciones', muestra una fuerte interac
ción de tiempo, espacio y persona. 

Es conveniente aclarar que el habla en Warao no presupone rigi
dez en las secuencias verbales. De hecho, las secuencias verbales gene
ralmente varían, pero se estructuran esencialmente tal como en los ejem
plos mostrados. 
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Finalmente, no he ofrecido un inventario exhaustivo de los actos 
dei habla porque los procesos de aculturación de los Warao han hecho 
muy remotas las posibilidades de celebrar rituales religiosos tradicio
nales tales como nahanamu o la presentación de ofrendas de harina 
de palmeras a kanobo, 'nuestro gran padre'. Nunca tuve ni he tenido 
la oportunidad de asistir a esta ceremonia porque ya no se practica den
tro de su cronología tradicional. Otro acto de habla que no pude ob
servar fue el asociado con los sepelios, eventos que tienen rasgos dis
cursivos particulares según datos de Barrai (1964). 

4. Participantes en los actos conversacionales en Warao 

Algunos de los actos conversacionales relevantes dei Warao, to
mados en cuenta en la sección 3 de este trabajo, son altamente motiva
dos por circunstancias sociales de naturaleza política y social. En esta 
parte de la investigación, las posibilidades de interlocución han sido 
caracterizadas. Debe aceptarse que una explicación de estilos en cual
quier lengua depende de una adecuada interpretación de los roles de 
los participantes en cada posible acto conversacional. 

Los actos conversacionales clasificados como con fuerte vincula
ción con el parámetro persona, es decir bahuka a ribu, 'palabras para 
saludar', en un extremo y los que no dependen muy estrechamente de 
ella, es decir dihibu, 'palabras para dar explicaciones', en el otro su
gieren una correlación con un rango de participación que va de duos 
a reuniones. Bahuka a ribu, por un lado, presupone dos participantes 
en la ausencia (o en presencia) de una audiencia. Dihibu, por otro la
do, incluye varios participantes actuando uno a la vez, o ai mismo tiem
po . Una posición intermedia es ocupada por denobo a ribu, 'palabras 
para contar cuentos acerca de ancestros', acto conversacional que gira 
alrededor de sólo un individuo dirigiéndose a una audiencia. En con
cordancia con lo anterior, los participantes en los actos conversacio
nales descritos establecen tres posibles alternativas: 

a) dos participantes en ausencia (o presencia) de una audiencia 
Tienden a mantener sus intercambios en privado, aunque otros pue

den estar alrededor escuchando. Ambos alternan sus pasajes narrati
vos en estilo dialogado. Este tipo de intercambio es llevado a cabo prin
cipalmente por personas de estatus análogos, sean estos indivíduos co
munes o sean jefes o curanderos. Basados entales estatus y los conte-
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nidos de sus discursos es que ha sido posible establecer distinciones, 
por ejemplo, entre bahuka a ribu, 'palabras para saludar', y enoyaba 
a ribu, 'palabras para bromear', así como también entre los dos actos 
de habla mencionados anteriormente y eribu, 'palabras para contar 
eventos comunes', y dentro de este último tipo, entre nobara a ribu, 
'palabras para contar cuentos acerca de enfermedad', y sana a ribu, 
'palabras para contar cuentos acerca de angustias'. Todos los cinco ac
tos conversacionales aludidos hasta ahora envuelven dos participantes 
interactuando en contextos diferentes. 

b) varios participantes actuando uno a la vez, o varios ai mismo 
tiempo 
Interactuan en sesiones públicas en las cuales las conversaciones 

se ordenan sucesivamente de acuerdo ai derecho solicitado para tomar 
parte en la discusión. El derecho a participación viene de la necesidad 
de rechazar o aceptar los problemas debatidos. Debido a que esta si
tuación se encuentra principalmente en dihibu, 'palabras para dar ex
plicaciones', un acto conversacional en el que los jefes - individues 
que comparten roles primarios de liderazgo - pueden estar en desa
cuerdo, las interferencias que pudieran surgir entre ellos son socialmente 
aceptables. Por esta razón, en ocasiones, dos o más de ellos pueden 
hablar simultaneamente para sugerir, calmar, reprobar etc. AI contra
rio, a los indivíduos comunes no leses socialmente permitido alterar 
el orden de participación y nunca interrumpen cuando alguien más ha
bla. 

c) sólo un individuo dirigiéndose a una audiencia 
En la mayoría de los casos es una situación observada en denobo 

a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de los ancestros', y sus 
variantes kaidamotuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca 
de los ancianos', y baretuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acer
ca de los aventureros mitológicos'. El participante líder narra un cuen
to sobre el cual él debe mostrar do mini o total porque cualquier f alla 
de memoria provocaría quejas y falta de atención. También, el partici
pante líder sin ninguna interrupción debe llevar hasta su fin la historia 
que él ha comenzado a contar como evidencia de sus habilidades. Cual
quiera de la audiencia puede comentar uno o más aspectos dei cuento, 
o puede corregir ai cuentista si una desviación de los hechos reales es 
notada. En aquellos casos, donde el cuento se narra sin inconvenien
tes, la audiencia permanece silenciosa y atenta. 
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5. Estilos conversacionales en Warao 

Todos los datas sobre los actos conversacionales en Warao y los 
roles participantes en el discurso of recidos en las secciones precedentes 
me ban permitido aislar algunos estilos de babla en dicba lengua. Aun
que la clase de estilo bacia el cual yo be orientado mi atención es aquel 
dependiente de la estructura, es muy probable que tales estilos interac
tuen con rasgos fonológicos. Por ejemplo, en dihibu, 'palabras para 
dar explicaciones', un acto en el cual frecuentemente se incluyen va
rias participantes (uno a la vez o varias ai mismo tiempo), el final de 
la intervención de cada interlocutor se marca con un tono agudo con
comitante con el alargamiento de la vocal final. Éste es un procedi
miento sistemático que puede pensarse que es un recurso para preser
var el orden de las participaciones por parte de los individuas de esta
tus similares y para bacer que la audiencia - usando ef ectos de sonido 
- se entere de la culminación de la conversación de cada quien. Este 
instrumento fonológico se observa aún en variantes de los patrones ora
cionales que siempre se ballan en dihibu. 

Debido a sus peculiaridades, dihibu, 'palabras para dar explica
ciones', como acto conversacional, establece un estilo específico. Yo 
lo be llamado estilo deri, 'estilo dei consejo'. Los pasajes dei habla en 
el estilo deri ofrecen datas sociolingüísticos muy interesantes por las 
tres razones siguientes: 1- los participantes enfocan sólo un tópico en 
la mayoría de los casos ofreciendo explicaciones de acciones que des
criben un problema e identificando los individuas que toman parte en 
él. Esta clase de explicaciones contienen f armas fonológicas, morf o
sintácticas y lexicales variadas que bacen posible comparar maneras de 
bablar y comportarse. El estilo deri se asocia cercanamente con el ha
bla directa, una f arma de expresión boy en día considerada como cla
ve para entender secuencias discursivas y significados, así como sus im
plicaciones socioculturales, 2- la lengua se usa no solamente para trans
mitir expresiones y discutir acciones, sino que también representa en 
sí misma las acciones debido a que todo participante - usando cuan
tos recursos le sea posible - intenta convencer a los otros de que acep
ten su punto de vista. Uno de los mayores esfuerzos en este respecto 
debe ser hecbo por el aidamotuma, 'jefe', cuyo rol fundamental es el ba
llazgo de una solución a cada problema, tal como, por ejemplo, per
suadir a los protagonistas de un altercado sobre el cambio de actitud 
que cada uno debe realizar respecto al otro, y 3- los contenidos revelan 
usos lingüísticos que permiten explorar gradas de proficiencia y actitu
des personales dei W arao bacia su pro pia lengua. 
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Numerosos comentarios de valor morf o-sintáctico han sido inclui
dos en etnografías y trabajos lingüísticos en la ausencia de un análisis 
de estilo en este idioma. Como resultado, algunas de las notas sobre el 
funcionamiento de la lengua ofrecidas por algunos estudiosos dei Wa
rao no son justificadas por los autores y en algunos casos las explicacio
nes no son convincentes. En algunas obras se menciona que el 'ocultis
mo' - o lo que se ha calificado también como 'camuflaje literario' -
es una cualidad resaltante en el habla de los aidamotuma, 'jefes', y wi
siratu, 'curanderos'. Los investigadores afiaden que los aidamotuma y 
los wisiratu tratan de crear una especie de misterio a su alrededor para 
alcanzar la meta de establecer intencionalmente una creencia determi
nada en la mente dei Warao, y debido a que éstos son cándidos, como 
ellos mismos dicen, un uso de la lengua mostrando arreglos poco comu
nes y realizaciones de difícil interpretación se transforma en un instru
mento para tal propósito. Socialmente, los juicios de tales investigado
res son lógicos y muy respetables, pero desde una perspectiva lingüísti
ca, sus explicaciones son insuficientes. He encontrado que lo que pare
ce ser simplemente 'camuflaje literario' representa en realidad manifes
taciones de modelos sintácticos y léxicos estilísticamente motivados. Por 
ejemplo, los pronombres personales sufijados y los causativos morfo
lógicos de verbos <li-transitivos son típicos en el estilo deri y algunas de 
estas estructuras son variantes de otras estructuras comúnmente usadas 
en la lengua diaria. Parece ser que el valor enfático de los pronombres 
sufijados en oposición al efecto de los prefijados y las posibilidades de 
enriquecimiento de la lengua que los causativos <li-transitivos morfoló
gicos ocasionan cuando se les compara con otros causativos son herra
mientas importantes en secuencias discursivas relacionadas con dihibu . 

.Kaidamotuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de los 
ancianos', y buretuma a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de 
los aventureros mitológicos', actos conversacionales en los cuales sólo 
uno de los participantes se dirige a una audiencia, son contextos propi
cios para el uso de otro estilo en W arao. Y o lo he denominado el estilo 
denobo, 'estilo de leyendas'. El estilo denobo se caracteriza por el uso 
de ciertos ítems lexicales de valor deitico que hacen posible colocar los 
eventos en marcos de tiempo específicos. Tales unidades temporales -
principalmente adverbios y postposiciones - son raramente escucha
dos en la lengua diaria, y su uso más bien parece ser la prerrogativa de 
aquellos que están a cargo de la transf erencia oral de las tradiciones Wa
rao de generación a generación, es decir, los aidamotuma, 'jefes', y no
botuma, 'abuelos'. Por ejemplo, el uso de yama, 'de oidas', ate-

191 



hewitu, 'al mismo comienzo', y otras expresiones similares, contribu
yen - en adición a los contenidos referenciales - a hacer una distin
ción entre denobo a ribu, 'palabras para contar cuentos acerca de an
cestros', y eribu, 'palabras para contar cuentos acerca de eventos co
munes'. Este último, en oposición al primero, la mayoría de las veces 
demanda la inclusión de adverbios como ama, 'hoy', kahe, 'ayer', mu
sika, 'después' etc., los cuales obviamente carecen dei efecto connota
tivo remoto de 'de oidas', 'como mis antepasados me decian' , ' hace 
mucho tiempo', 'al mismo comienzo' u otros. 

En resumen, los estilos en Warao se correlacionan con los actos 
conversacionales y los roles de los participantes tal como se expresa 
a continuación: 

Esti.lo Acto Conversacional P articipantes Caract. Lingüísticas 

De ri Dihibu, 'palabras para Varios participantes Variantes morfológi-
dar explicaciones' . actuando a la vez, e in- cas y sintácticas con ai-

clusive varios ai mismo gunas peculiaridades 
tiempo. fonológicas. 

Kaidamotuma a ribu, Sólo un participante ' Variantes lexicales 
'palabras para contar dirigiéndose a una au- principalmente. 
cuentos acerca de los diencia. 
anc1anos o antiguos 
jefes' . 

Denobo 
Buretuma a ribu , ' pa-
labras para contar 
cuentos sobre aventu-
reros mitológicos'. 

El estilo deri, 'estilo dei consejo', y el estilo denobo , 'estilo dele
yendas' , contrastan considerablemente con las formas en que los Wa
rao transmiten unos a otros la información referente a los restantes 
asuntos que cotidianamente confrontan o experimentan. Este podría 
ser llamado el estilo are, 'estilo usual' . Este estilo ha sido correlaciona
do en este trabajo con algunos actos conversacionales y roles de los 
participantes de la forma siguiente: 
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Estilo Acto Conversacional 

Bahuka a ribu, 'pala
bras para saludar'. 

Enoyaba a ribu, 'pa
labras para bro
mear'. 

Eribu, 'palabras para 
contar cuentos acerca 

Are de eventos comunes'. 

Nobara a ribu, 'pala
bras para contar 
cuentos sobre enf er
medad' . 

Sana a ribu, 'pala
bras para contar 
cuentos de angus
tias'. 

Participantes 

Dos participantes en 
ausencia (o presencia) 
de una audiencia. 

Caract. Lingilisticas 

Predominancia de 
patro-f onológicos, 
morf o-sintácticos y 
lexicales considera
dos no marcados. 
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BACIA UNA METODOLOGÍA INTERDISCIPLINARIA PARA 
EL ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DISCURSIVA EN 

CIENCIAS SOCIALES: APRECIACIONES ACERCA DEL ROL 
DEL DISCURSO FEMENINO EN LA ENDOCULTURACIÓN 

DE LOS GRUPOS TODA 

Marla dei Rosario Fernández Guizzetti 

1. Presentación 

En este artículo abordaremos, esquemáticamente, la problemáti
ca de la mujer Toba en el proceso de endoculturación: su papel en las 
relaciones endocomunitarias y en las relaciones con los segmentos de 
la sociedad global con los que interactúa. Por otra parte, nuestro inte
rés se centrará en acercar una perspectiva teórica y metodológica para 
un estudio interdisciplinario en ciencias sociales que permita el logro 
de ciertos objetivos tales como: 

1 - Investigar la relación mujer/ sociedad en el marco de las cultu
ras ágrafas. 

2 - Investigar los mecanismos de endoculturación en relación con 
la mujer. 

3 - Dilucidación dei rol de la mujer en los procesos de cambio / 
intercambio social y cultural. 

4 - Ef ectuar un aporte a la etnología dei conocimiento a través de 
la indagación etnolingüística en lo que se refiere a las relaciones 
lengua/ pensamiento/ percepción/ sociedad. 

5 - Indagar acerca del papel de la mujer en la adscripción de los 
miembros de la comunidad Toba a un estado étnico. 

6 - Dilucidar, desde la etnología del conocimiento y mediante un 
abordaje interdisciplinario, la incidencia de la endoculturación en len
gua Qóm en el proceso identitario. 

7 - Describir las características de la mecánica naturalk de la edu
cación llevada a cabo por mujeres Toba. Esto permitiría dilucidar la 
crisis que plantea el cambio de eje educativo de la endoculturación a 
la exoculturación, la planteada a la mujer Toba por la pérdida de su 
función específica. 
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2. Introducción 

La etnía Toba (Qóm) originariamente se extendía desde el norte 
de Santa Fe hasta el Paraguay y desde la línea formada por los ríos 
Paraguay y Paraná hasta los primeros confrafuertes de la Precordille
ra jujefia. Se trata de uma cultura eminentemente recolectora y caza
dora. Entanto tal, Cordeu y De los Ríos la caracterizan como organi
zada en forma tribal y segmentada en diferentes grupos locales que es
tablecen nexos y alianzas entre sí mediante el intercambio de mujeres 
en el matrimonio, fundamentalmente. Se produce, así, una exogamia 
de grupo local y una endogamia étnica que Vázquez y Bigot asumen 
como vigente en la actualidad en la cosmovisión Toba, especialmente 
en lo que se refiere a las tendencias a la centralización política y a la 
percepción dei otro occidental. Estos autores piensan que existe una 
marcada tendencia (cargada de ambigüedad y hostil ambivalencia) a 
mantener y profundizar los contactos con la comunidad nacional aún 
a pesar de los conflictos armados y de la situación de sometimiento. 
Sin embargo, hemos podido detectar que dicha tendencia es menos mar
cada en las mujeres Toba. Relacionamos esto con el hecho de que son 
ellas las encargadas del proceso de endoculturación, ya que los nifios 
Toba, durante su primera infancia, se encuentran bajo el cuidado y 
educación prácticamente exclusivo de la madre y la abuela. Esta situa
ción plantea conflictos ulteriores bastante serios. 

a) Lengua materna vs. Espafiol: por lo general, las mujeres Qóm 
ensefian a hablar a sus hijos en esta lengua, ya que su manejo dei Es
pafíol (la castilla) no es tan fluido como el de los varones. Esto es debi
do a que su ámbito de acción se reduce a las tareas de su casa, ya que 
pocas mujeres trabajan fuera de ella y, si lo hacen, cumplen tareas de 
tipo doméstico. 

b) Incomunicación entre los miembros de la etnia: la lengua cum
ple una doble función entanto sistema simbólico e instrumento para 
la endocomunicación. Así, son f ácilmente deducibles los conflictos que 
se generan a partir de la situación descripta en a). 

- los nifios Toba no se comunican fluidamente con los jóvenes 
ya que éstos - luego de un largo proceso en el que, desde la escuela 
(no se implementa la educación bilingüe) permanentemente se intenta 
borrar el marco de referencia de la lengua materna utilizan el Espafiol. 
Esto se debe a que el manejo de esta lengua les permite interactuar con 
los diversos segmentos de la sociedad global; 
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- el papel que juega la mujer en el proceso de endoculturación 
se vuelve conflictivo ya que la ruptura de los patrones culturales tradi
cionales en pro de elaborar una estrategia de supervivencia que pasa 
por la asimilación, mediante un nuevo sincretismo cultural de las pau
tas urbanas, engendra una situación ambivalente: por un lado se asu
me con orgullo la pertenencia a una etnia; por otro, se manifiesta una 
negación de la misma en el fenómeno de la llamada verguenza cultural 
(Fernández Guizzetti). Así, las pautas culturales instauradas por las mu
jeres en la etapa más temprana de la educación se ven sometidas a una 
fluctuación ambivalente entre la aceptación y el rechazo. La mujer que, 
a causa de una suerte de aislamiento derivado de su rol en el sistema 
socioeconómico dominante, logra una primera educación con las pau
tas propias de la cultura Qóm, pronto ve seriamente obstaculizada la 
comunicación con sus hijos. Su situación es sumamente problemática: 
por un lado se inserta en el entramado de las relaciones endocomunita
rias como la encargada de transmitir los patrones culturales (inevita
blemente relacionados con la lengua) y, por otro, su labor como edu
cadora se ve asediada por las exigencias derivadas de la estrategia asi
milacionista de supervivencia que implementan los varones adultos. De 
este modo, la ambivalencia antes mencionada produce, como conse
cuencia, una doble marginación de la mujer: por una parte, su labor 
es vivida como fuente generadora de rechazo por los miembros de la 
etnia en cuanto intentan interactuar con los segmentos de la sociedad 
global; por otra, ellas mismas, entanto elementos fundamentales para 
la transmisión y preservacióri de la cultura debido ai rol desempenado 
durante la endoculturación, resultan segregadas en los intentos de in
teractuar con el resto de la sociedad. 

Pero la situación de ambivalencia entre la aceptación y el rechazo 
de las pautas culturales trae aparejados conflictos indentitarios graves 
en cuya determinación no podemos soslayar el papel que juega la en
doculturación efectuada en lengua Qóm. Así, los nifios Toba ingresan 
ai mundo de la cultura Toba, se "inscriben" (Lacan)1 en él porque han 
aprendido la lengua Qóm. Esto implica, siguiendo a Fernández Gui
zzetti en su postulación acerca dei signo lingüístico (y no podemos olvi
dar que la lengua es un sistema de signos - Saussure2) que han orga
nizado su percepción dei mundo conforme a los parámetros que su len
gua les ha brindado. Ahora bien, la escuela, posteriormente, no respe
ta estos parámetros y obliga a una pronta castellanización, lo que su
pone la exigencia de aprehender un nuevo sistema referencial. Tal situa-
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ción crea, como lo demuestran Vázquez y Bigot, "identidades aliena
das" que no manejan ni el sistema referencial dei Espaiiol ni el dei To
ba, con lo que se deteriora profunda y seri.amente el proceso de per
cepción dei mundo y, en consecuencia, la adscripción de los miembros 
de la etnia a un tipo cultural. 3 Esto implica que los aborígenes Toba 
viven en una permanente situación de crisis axiológica que deriva de 

. la tensión entre la necesidad imperiosa (necesidad a la que los obliga 
la realidad nacional misma) de implementar una estrategia de supervi
vencia, de tipo asimilacionista, y la de mantener sus propios patrones 
culturales. 

Esta situación nos plantea a sociólogos, antropólogos y etnolin
güistas, la interesante cuestión de la identidad étnica y dei papel que 
debemos jugar en el abordaje de las relaciones interétnicas. Es eviden
te que resulta absurdo plantear (como muchas veces se ha querido ha
cer en un afán "paternalista") que los Toba deben mantener su cultu
ra con los patrones originales. Esto conduce a pensar el proceso identi
tario, justamente, como un no-proceso, como algo estático, lo que, a 
todas luces, no es así. Los Toba migran desde su hábitat original y, 
de una u otra manera, se ponen en contacto con la "sociedad regio
nal" (Graciela Rodríguez) que ejerce sobre ellos una actitud de domi
nio. No se trata, a nuestro modo de ver, ni de que los aborígenes Toba 
se '~encierren" en sus pautas culturales y en sus patrones de conducta, 
ni de que anulen su adscripción (cosa, por otra parte, imposible) a una 
identidad que les es propia. Así, creemos que es nuestro deber, en tan
to investigadores en ciencias sociales, analizar cómo se producen los 
contactos entre los miembros de la etnia y los segmentos de la sociedad 
con los que interactúan a finde colaborar con el proceso de cambio 
e intercambio, ya que, los contactos interétnicos enriquecen las rela
ciones entre las partes involucradas siempre a partir dei parámetro dei 
respeto por la cultura dei otro.4 A tal fin, nos parece fundamental, pa
ra el análisis puntual dei caso Toba, comenzar por los inicios de la edu
cación Toba, inicios en los que el rol de la mujer se constituye en un 
verdadero articulador sobre el que pivoteará la tensión antes mencio
nada. 

3. Perspectiva teórica 

Desde una perspectiva antropológica, Fernández Guizzetti concep
tualiza a la cultura como el conjunto de las formas de vida de la comu-
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nidad en su doble aspecto, dinámico y estático y a la comunidad como 
un grupo humano más o menos estratificado que ocupa un área geo
gráfica dada y cuyos miembros se hallan relacionados entre sí por la 
serie de procesos psíquicos, sociales que se concretan en relaciones tí
picas entre dichos miembros. 

En el aspecto estático, una cultura es el concretarse de los proce
sos de interacción en pautas o patrones diferenciales, constituidos por 
el conjunto de hechos culturales clasificados en: biofactos, manufac
tos, sociofactos y mentefactos. 5 Estos últimos, comprenden desde las 
peculiaridades etnopsíquicas dei grupo hasta la concepción abstracta 
dei mundo (cosmovisión) y la escala de valores que inspira la vida de 
los miembros de la comunidad. Las ciencias que los estudian son: 

a) la psicología de los pueblos; 
b) la sociopsicología: rama que encara específicamente el estudio 

de las relaciones entre el hombre y la cultura, entre el psiquismo hu
mano y todo el aspecto de la cultura patrimonial de índole psicocultu
ral. El sujeto es estudiado en tanto receptor de cultura (proceso de en
doculturaci6n) y en tanto portador de cultura. De la interacción entre 
estas dos nociones, surge la personalidad culturada, entendida no co
mo una personalidad básica opuesta a la profunda, sino como la tota
lidad dei psiquismo y la conducta humana pautadas por la cultura. El 
sujeto se define sobre esta doble pauta: recibir y transmitir su cultura 
y su actitud es plenamente generativa. Es por ello que resulta útil to
mar en cuenta los conceptos que desde la lingüística, o bien desde una 
postura lingüística, postulan, implícita o explícitamente, el funciona
miento dei sujeto en un sistema comunicativo y su advenimiento en 
un sistema semiótico indagable en un doble aspecto: sincrónico y 
diacrónico. 

El ámbito de los mentef actos com prende subtipos culturales que 
pueden ser: 

a) explícitos; 
b) encubiertos: se tratan de fenómenos psicoculturales de índole 

inconsciente que configuran algo diferente dei inconsciente freudiano 
y dei jungiano, pero que se integran en la noción de inconsciente cultu
rado (Fernández Guizzetti), noción elaborada a partir de la de perso
nalidad-en-la cultura (Sidney). Dei primero se distingue por su índole 
fundamentalmente social. La estructura dei inconsciente freudiano de
pende de la historia vital de cada sujeto, la dei inconsciente culturado, 
por el contrario, surge de la historia sociocultural y de su consecuente 
verbalización en pautas idiomáticas. Dei inconsciente colectivo de Jung, 
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se diferencia en que no implica la postulación de fenómenos psicocul
turales de tipo universal y arcaico. 

En el esquema propuesto por Fernández Guizzetti, la etnolingüls
tica, entanto ciencia totalista, es la encargada de vehiculizar el abor
daje de lo inconsciente a través de la indagación de las categorías gra
maticales, cuyos correlatos más o menos exactos son las categorías men
tales. Esta noción, sostenida en diversas teorías antropológicas y 
lingüísticas6, permite definir, como lúcidamente lo hace Benveniste, a 
la lengua como código interpretante dei código social. Desde esta pers
pectiva, resulta insoslayable un estudio de tipo lingüístico (consideran
do en un sentido amplio a esta ciencia) para la indagación de f enóme
nos psíquicos individuales, sociales y culturales. Creemos que toda so
ciedad y toda cultura es un entramado de comunicaciones (Lévi-Strauss) 
y un sistema semiótico (Lotman). Cabe a la lengua la función más aca
bada, no la única, de dar cuenta de estos dos aspectos en la conforma
ción de la instancia discursiva, concebida como un fenómeno acotable 
sincrónicamente y explicable en su devenir (diacronía) y en el entrama-
do permanente de los diálogos (Baktine). 7 , 

Los aspectos sincrónico y dicrónico actúan en la conf ormación de 
la identidad éntica, conservada a lo largo de la historia, y surgida de 
la intersección lógica de los momentos socio-históricos (cortes sincró
nicos análogos a la noción de lengua) a los que Bigot ha dado en lla
mar estados énticos. 8 

Entanto sistema semiótico, su función es la de significar a partir 
de las relaciones intralingüísticas de los signos (Benveniste). Cuando 
estudiamos una etnia en un momento determinado de su desenvolvi
miento histórico-cultural, estamos indagando cómo se produce la sig
nificación de lo real y, a la vez, la comunicación de dicha significa
ción, objeto de la semántica (Benveniste).9 De aquí se desprende una 
deducción fundamental en los estudios en ciencias sociales: el surgi
miento dei referente real como resultante de este complejo proceso 
semiótico-semántico y, en consecuencia, la no-universalidad dei con
tenido referencial, ya que, lo que en una cultura es percibido y pensa
do de una manera, en otra lo es de diversa forma. Só lo podemos admi
tir como universal la existencia de una resistencia natural, pero sabe
mos que en uma cultura la percepción de esta resistencia es pautada, 
que exige una pertinencia (Trubezskoy) por la cual se produce un cor
te, primero, a nivel de la psiquémica y luego,de la semántica.10 El pro
ceso antes mencionado resulta lo suficientemente complejo en el seno 
de una etnia y es de imaginar cómo se hipercomplejizará en una situa-
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ción de contacto interétnico que, como en el caso de la etnia Toba, 
se encuentra en una relación de sometimiento respecto de los patrones 
culturales de la sociedad regional. Creemos que un estudio acerca dei 
papel que desempena la mujer Toba en el proceso de endoculturación 
que se realiza - primero dentro de la f amilia, la cual constituye una 
especie de vínculo natural entre el nino y el resto de la sociedad, para 
luego derivar en cualquier otro sociofacto (como es el caso de la escue
la para algunas culturas) que se encargue de complementarlo y conti
nuarlo - resulta de vital interés. En el caso de los aborígenes Toba, 
la actual educación (si es que así puede llamársela) fomenta la trans
culturación en el intento permanente de hacerles aceptar la cultura dei 
otro sin respetar sus propios patrones. 11 Esto produce, finalmente, la 
desculturación que trae aparejada la disgregación de la comunidad y 
la ruptura de la comunicación entre las generaciones. En este contex
to, la mujer Toba, en su papel de educadora, significa determinada 
imagen dei mundo (proceso semiótico) y lo comunica a sus hijos (pro
ceso semántico), fijando una inscripción dei nino en un estado éntico. 
Creemos que indagar cuáles son los mecanismos, las metas de la mujer 
Toba en el fundamental y fundante momento de la endoculturación 
serviría a fin de compreender la crisis de identidad por la que atravie
san los miembros de la etnia ai interactuar con los diversos segmentos 
de la sociedad regional, ya que su funcionalización es siempre 
problemática. 

4. Bacia una metodologia interdisciplinaria para un abordaje en cien
cia sociales 

La investigación aquí esbozada constaría, como exige el enfoque 
histórico-crítico dei Dr. Vázquez, ai cual nos adherimos, de: 

a) una aproximación histórico-antropológica que se propondrá in
dagar, en este caso específico, el rol que desempena la mujer Toba en 
el proceso de endoculturación, mediante un diagnóstico histórico y so
ciocultural de la percepción; 

b) una aproximación etnosemántica que utiliza un análisis etno
lingüístico para poner en evidencia aspectos fundamentales de la vi
sión encubierta dei mundo. 

Ambas aproximaciones se implican mutuamente. La segunda in
cluye a la primera y tiene como objetivo la reconstrucción imaginativa 
dei referente real, precedida de una serie de etapas consistentes en su-
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cesivas e pojes fenomenológicas y en las consecuentes f ormalizaciones 
de las mismas: a) ambientación cultural, b) ambientación lingüística, 
c) formalización de datos , d) edopatía y reconstrucción imaginativa, 
e) descripción de las estructuras e iconografía. 12 

Es en el discurso, entanto producto dei psiquismo humano, arti
culador de referencias psicoculturales, en donde organiza el material 
sintacto-semántico de la lengua. Este nivel transciende el plano mera
mente semántico para conformarse en un objeto psicocultural. Así, ai 
analizar los discursos de las mujeres Toba, podremos sacar a luz no 
só lo una rica inf ormación sobre la estructura de la lengua Qóm, sino 
que, como afirma Benveniste, podremos explicar algunos aspectos de 
la sociedad Toba (referidos siempre a la cuestión de la endocultura
ción) en tanto la lengua se erige como código interpretante dei código 
social, y entanto todo discurso implica un contexto sociocultural, his
tóricamente acotado. 

Hemos postulado, en nuestra tesis de licenciatura, una postura ge
nerativa respecto de la noción de texto que sostiene que todo discurso 
presenta dos niveles, uno profundo y otro superficial, entre los cuáles 
se plantea un proceso generativo lingüísticamente pautable. La rela
ción entre ambos significa una cierta parcialidad de aquello que po
dríamos denominar lo real, psico, socio, culturalmente pautado, crean
do un primer objeto (objeto discursivo). Un segundo proceso signifi
cativo ligaría, con los recortes propios de cualquier pertinización, al 
objeto discursivo con el referente psico, socio, culturalmente pautado. 
El proceso de pasaje dei nivel superficial ai profundo (representativo 
o figurativo) adquiere un doble sentido: por un lado, conforma lo real 
discursivo a través de técnicas bien delimitables y, por otro, lo comu
nica. Así, los discursos con los que las mujeres Toba educan a sus hi
jos, los inscriben (en el sentido lacaniano dei término) en un mundo 
determinado. Es por estoque creemos firmemente que el abordaje de 
los mismos se vuelve imprescindible. AI analizar los discursos veremos 
la función de la mujer en tanto enunciadora de una identidad ética y, 
a partir de ello, indagaremos su propia inscripción en el sistema de re
ferencias endocomunitario y en las relaciones con los segmentos de la 
sociedad con los que interactúa. Conviene aclarar en este punto que 
el discurso, entanto proceso, implica una compleja red de relaciones 
en la que se funcionalizan aspectos diacrónicos y sincrónicos, en la que 
hablan diversos enunciadores y locutores que se dirigen a distintos des
tinatarios y alocutarios (Ducrot). En tanto investigadores en ciencias 
sociales, no podemos soslayar el hecho de que nosotros también sere-
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mos, en nuestra labor, un auditor y, por lo tanto, intérprete de aquello 
que escuchamos y analizamos. Conviene detenerse en esta cuestión pues 
resulta de crucial importancia: no podemos jamás creer que vamos a 
develar ninguna verdad, simplemente daremos una interpretación que, 
más allá dei grado de endopatía que logremos con el grupo, estará for
zosamente tefíida de nuestros propios parámetros. Considerar este lí
mite es, inicialmente, permanecer abierto al otro, a su cultura y a to
das sus producciones. De lo contrario, creemos, podríamos caer en un 
peligroso etnocentrismo encubierto. 

Para el abordaje puntual de los discursos, asumimos, básicamen
te, la postura de P. Charaudeau, para quien el acto de lenguaje (gene
rador de discursos) se concibe como un conjunto de actos significati
vos que hablan el mundo a través de la instancia misma de su transmi
sión. Para este autor, el mundo no es dado desde el comienzo, sino 
a través de la estrategia humana de la significación. Su método es: 

A) la elucidación: analiza la producción dei discurso en función 
de su contexto, atendiendo a las condiciones de producción / interpre
tación. 

B) la abstracción: explicación última dei hecho de lenguaje. 

En cuanto a la metodología concreta de trabajo, proponemos su 
articulación en dos momentos: 

a) inductivo: presupone la recolección de discursos cuyas tópicas 
versen sobre la importancia de la tradición (relatos de ancianas), la de
finición de la identidad (historias y leyendas "ejemplares" con que se 
adoctrina a los niõos), diversos textos referidos a cuestiones domésti
cas (rezos para evitar enfermedades y proteger a los niõos) que hacen 
ai saber específico de las mujeres. Estos discursos serán grabados en 
lengua original y luego transcriptos con el alfabeto fonológico. Deben 
tenerse, como es habitual, dos informantes de referencia con los que 
se toman las primeras versiones que luego serán cotejadas con otras mu
jeres Toba para, una vez que se hayan analizado de acuerdo con la pro
puesta metodológica de Femández Guizzetti, volver a confrontarias con 
los informantes de referencia. Paralelamente a esta labor, se efectúa un 
relevo de tipo general acerca de la opinión de las mujeres Toba respec
to de la educación de sus hijos que, según lo prefieran las informantes, 
podrá realizarse en lengua original o en Castellano. El fundamento de 
nuestra labor será el respeto por la cultura dei otro y la eliminación de 
cualquier tipo de etnocentrismo por parte dei investigador. 
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b) deductivo: se describirán y formalizarán los textos recogidos 
en el primer momento, conforme a la metodología semiolingilistica que 
exigirá: 

b .1: análisis de las estructuras en lengua Qóm; 
b.2: análisis semântico del texto: en este punto se utilizará el crite

rio generativo aplicado a los distintos estratos de diverso grado de com
plejidad (desde la cláusula - mínima complejidad -, hasta el texto 
- máxima complejidad). Dicho modelo nos permite el pasaje dei sis
tema de la lengua al hecho concreto de habla. Para trabajar la instan
cia más compleja, el texto, en sus relaciones internas, con el contexto 
y con otros textos culturalmente relevantes, se utilizará la metodología 
planteada por nosotros en el análisis de las operaciones discursivas que 
posibilita la articulación dei plano de la semántica con el de la psiqué
mica (proceso semiótica). A la vez, se tomarán en consideración los 
diversos aportes efectuados desde el análisis dei discurso, en especial 
todos aquellos que se refieran al proceso de enunciación (Benveniste, 
Ducrot, Todorov), a la polifonía textual (Bakhtin, Kristeva, Barthes, 
Gennette, Rupregh) como así también a la cuestión de la historicidad 
dei discurso (White, Veyne, Foucault, Voditka, Jauss); 

b.3: análisis semiótica: por el cual los resultados que arrojen los 
análisis precedentes vehiculizarán la comprehensión ( en el sentido we
beriano) de los referentes psicoculturales en un contexto sociocultural 
e históricamente acatado. En este punto se tomarán en consideración 
los estudios de la Escuela de Tartú a través de los cuáles podemos pen
sar al discurso y, extensivamente, a la cultura, como un sistema semió
tica, postulado retomado en diversas disciplinas como lo atestiguan, 
entre otros, los trabajos de Jakobson, Lévi-Strauss, Bastide, Lacan, 
Foucault etc. 
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1 

NOTAS 

1 Nos parece sumamente interesante la postulación lacaniana acerca de la inscripción y advenimien
to dei sujeto a una lengua (en el sentido más amplio) y, específicamente, a un discurso. Desde 
esta perspectiva, Ia conformación de la identidad podría entenderse como una inter/ocución per
manente con diversos enunciadores cuyas voces, cuyos discursos presupuestos con los que se dia
loga, actúan en diversos niveles de generalización (desde lo cultural hasta la estrictamente perso
nal) y en forma consciente o inconsciente. 

2 EI hecho de que la lengua sea un sistema de signos nos plantea la cuestión de que es un signo. 
Desde la postura saussuriana, el signo se define como una entidad biplana constituída por un sig
nificante (imagen acústica) y un significado (concepto), cuya relación es de carácter arbitrario (lo 
cual viene a contradecir el postulado dei propio Saussure acerca de que las lenguas no son nomen
claturas). En una posterior revisión de la noción de signo, Benveniste apunta que, por tratarse 
de una entidad psíquica, la relación significante-significado, no puede ser arbitraria sino necesa
ria. La arbitrariedad radica, para este autor, en la relación entre el signo y el referente real, con 
lo cual se traslada la postulación saussuriana de la universalidad dei significado a la universalidad 
dei referente. Para Fernández Guizzetti, el signo lingillstico es una entidad sólo explicable en el 
contexto de la cultura. No existen referentes o significados universales. Su esquema comprende 
tres planos sídnicos: 

SIGNO 

( PSIQUEMA 

SE\1EMA 

MORFEMA 

referente pautado según cultura 

significado surgido de la intersección lógica de los usos 

significante 

3 Conviene aclarar en este punto que el tipo implica un corte sincrónico en el devenir dei proceso 
identitario concebido como Ia intersección lógica de los diversos estados étnicos, de tal manera que: 

1 2 

Donde: 
1: identidad étnica 
E: estado étnico 

3 4 n 

4 Consideramos que el respeto por la cultura dei otro es la gran problemática en las ciencias socia
les. Nuestro interés se vuelca hacia la comprensión dei otro en tanto diferente, en tanto sujeto 
portador de una cultura otra que no puede ni debc ser avasallada como, quizás, coo una peligrosa 
"inocencia" se pretende en algunas prácticas "bien intencionadas". Nos resulta, en tal sentido, 
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brillante la postura que asume Todorov en su obra, La Conquista de Américo, ai analizar las 
diversas estrategias esgrimidas por los conquistadores espaõoles en su contacto con los indígenas 
americanos. Creemos aún resulta vigente plantearse esta cuestión para no provocar situaciones 
de tácito desprecio y marginación. 

s Desde una perspectiva totalista, Femández Guizzetti clasifica a los hechos culturales en: 
a) Biof actos: se relacionan con la conducta somática de una etnia. 
b) Manufactos: constituyen aquellos hechos cuya materia prima es de índole natural. 
c) Sociofoctos: comprende el conjunto de objetos que en una cultura rige los tipos de relaciones 
y conductas socialmente pautadas. 
d) Mentefactos: comprende todo hecho de índole psíquica cuya materia prima no es de carácter 
natural sino mental. 

6 Respecto de la relación entre la lengua y el pensamiento existen muy diversas posturas. Aquí que
remos hacer referencia a la erróneamente denominada "hipótesis Sapir-Whorf". Para Sapir, el 
lenguaje implica el pensamiento, pero no lo condiciona, como es el caso de Whorf, autor para 
quien no puede explicarse el pensamiento sino en una relación de absoluto determinismo respecto 
de las estructuras gramaticales. 

1 En los trabajos de Bakhtine y Volochinov de 1926 se encuentra claramente la noción de que el 
sentido (comunicación) implica forzosamente la comunidad. Creemos que esta hipótesis fuerte, 
surgida, evidentemente, de una peculiar lectura de la teoría marxista, reaparece en diversos ámbi
tos de las ciencias sociales y se constituye en un eje constructor de la epistemologia de nuestro 
siglo XX. 

8 BIGOT, "Identidad étnica y educación bilingüe: una problemática abierta", en Cuadernos de 
Antropologfa, 2, UN. de Luján, Eudeba, Buenos Aires, 1988. 

9 Conviene aclarar en este punto la diferencia que existe entre la noción de significado y la de signi
ficación. EI significado se define como la intersección lógica de los usos y especifica núcleos se
mánticos que aseguran, merced a la relevancia abstractiva propia de la función simbólica de la 
lengua, la posibilidad de la comunicación. La significación, por el contrario, implica todas aque
llas posibles variantes interpretativas que están sujetas a la recepción de cada hablante concreto 
conforme a diversas cuestiones tales como su propia personalidad, el contexto situacional de los 
enunciados, el tipo de relación dialogal y la red de entretejidos significativos que efectúa ai deco
dificar un enunciado etc. Esta distinción, si no se hace clara, conlleva a la postulación de la poli
semia del signo lingüístico, polisemia que se da, no a nivel de la lengua (en tanto sistema) sino 
a nivel dei habla (en tanto puesta en funcionamiento de este sistema). 

10 Fernández Guizzetti, inspirándose en Morris, establece tres niveles implicados en el análisis de 
cualquier lengua: el de la gramática, el de la semántica y el de la psiquémica que, trás sucesivas 
mutilaciones dei nivel superior, entablan un continuum sonido-fundamento primordial. La se
mántica constituye un elemento fundamental en la generación gramatical (por eso su teoria lin
güística se ubica dentro de las semanto-generativistas) pero en absoluto resulta isomórfica respec
to dei más vasto y complejo ámbito de la psiquémica. Una prueba de ello es que, precisamente, 
resulta de suma complejidad la captación dei funcionamiento de los referentes psicoculturales en 
el inconsciente culturado de una etnia. 

11 Desde la perspectiva educativa, consideramos como muy valiosas las investigaciones realizadas 
por Fernández Guizzetti-Bigot y Hachen, respecto de estas cuestiones. 

12 Estas etapas se funcionalizarán para el logro de los objetivos de la siguiente manera: las b) y c), 
de marcado corte lingüístico, se orientarán bacia la recolección y análisis de los discursos de las 
mujeres Qóm. Dicha recolección y análisis se efectuará en lengua original, para lo cual ya conta
mos con una descripción bastante avanzada de la misma que permitirá la labor sin dificultad alguna. 
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INTERAÇÃO TRANSCULTURAL NA FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR ÍNDI01 

Marilda do Couto Cava/canti 
Tereza M. Maher 

É cada vez maior o número de nações indígenas que reivindica o 
direito a uma educação própria, capaz de, por um lado, ajudá-las a 
encontrar soluções para os problemas advindos do contato com a so
ciedade nacional e de, por outro, lhes assegurar e fortalecer a identida
de étnica. Este anseio se apresenta sobretudo como uma alternativa aos 
dois modelos predominantes na história da educação indígena no Bra
sil (UNI, 1985), ou seja, os programas de submersão total e os progra
mas de transição. Ambos os modelos objetivam, um última instância, 
a assimilação do índio, variando apenas nos procedimentos utilizados. 

Nos programas de submersão total, a criança indígena é retirada 
de seu meio natural e submetida a uma educação monolíngüe em Por
tuguês dentro dos moldes curriculares das escolas oficiais. A destitui
ção do referencial lingüístico e cultural tem conseqüências nefastas. 
Promove-se o bilingüismo subtrativo, quando não o semilingüismo (vide 
Skutnabb-Kangas, 1975), ou seja, a perda da Ll, ou a proficiência não 
satisfatória na Ll e na L2. A alienação cultural é quase inevitável. Vá
rias das escolas fundadas no país pelas Missões Católicas tipificam es
te modelo. 

Mais sutis, embora não necessariamente menos <lanosas, são as 
conseqüências dos programas de transição que caracterizam principal
mente a ação educacional do SIL (Summer lnstitute of Linguistics) e 
das escolas da Funai. Ambas as entidades advogam a prática da edu
cação bilíngüe uma vez que incluem a língua indígena em seus progra
mas. Entretanto, o papel que ela assume é de subordinação. Utilizada 
como língua de instrução (oral e escrita) nos primeiros anos escolares, 
sua principal função é apenas de facilitar a aquisição do Português, 
este sendo o objetivo primeiro a ser alcançado. À medida que a profi-
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ciência na língua dominante vai-se desenvolvendo, há um paulatino des
locamento da língua materna em termos funcionais, até que ocorra a 
substituição desta por aquela, principalmente nos domínios mais im
portantes do âmbito escolar. Sabemos, no entanto, que o não
desenvolvimento pleno da LI impede o próprio desenvolvimento das 
habilidades cognitivas necessárias para um bom rendimento escolar num 
currículo de ensino em L2 (Cummins, 1984). Além disto, este tipo de 
programa teria implicações políticas e ideológicas bastante questioná
veis, pois alegando ser um ensino bilíngüe com 

toda a aparência de respeito à língua e à cultura, conseguiria uma 
passagem muito mais integral dos índios ao mundo .dos não-índios 
uma vez que todos os valores seriam agora traduzidos na língua na
tiva e assim embutidos em suas mentes, pois estariam expressos nos 
próprios termos e modos de concepção indígena (UNI, op. cit. :4). 

A alternativa que se contrapõe a estes dois modelos educacionais 
é aquela na qual a escola tem por meta incentivar a preservação lin
güística e a emancipação cultural dos povos indígenas, assim como criar 
condições para a aquisição do Português e de outros conhecimentos 
da cultura dominante necessários após o contato. Além das conseqüên
cias políticas desejáveis que este tipo de educação oferece, os efeitos 
para o desempenho escolar decorrentes da promoção de um bilingüis
mo aditivo, equilibrado, e do respeito à cultura minoritária são alta
mente positivos.2 

Um dos fatores que bloqueiam, no entanto, a criação de escolas 
indígenas efetivamente bilíngües e biculturais é a escassez de educado
res índios capacitados para conduzirem este tipo de processo educa
cional. Daí a necessidade de investimento na pesquisa e na criação de 
programas de formação de professores índios. 

O objetivo deste artigo é contrapor as reflexões resultantes de pes
quisa desenvolvida no Canadá ao contexto específico da pesquisa-ação 
que desenvolvemos. Nessa contraposição, apresentamos o redirecio
namento do nosso trabalho focalizando a interação transcultural ín
dio/ não-índio em contexto pedagógico. Os dados para este estudo fo
ram coletados através de notas de campo, diários e gravações em áu
dio durante o trabalho pedagógico realizado pelos pesquisadores do 

r--7'- Projeto Guarani com seis índios da Aldeia da Barragem na periferia 
da cidade de São Paulo. Este artigo está dividido em duas partes. Na 
primeira, discutimos a questão da formação do professor índio e na 
segunda, focalizamos nosso trabalho pedagógico com ênfase na inte
ração transcultural índio/não-índio. 
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1. A formação de professores índios 

São geralmente dois os argumentos usados para advogar as van
tagens de se ter professores nativos, em vez de brancos, atuando nas 
escolas indígenas. O primeiro deles diz respeito ao fato de que assim 
a cultura e a língua minoritárias estariam salvaguardadas. Esta pre
missa não é necessariamente verdadeira. Apesar de freqüentemente fa
zerem uso do discurso reivindicatório indigenista a favor da resistên
cia étnica e da manutenção da língua indígena, os professores índios 
podem, contraditoriamente, combatê-los na sua prática escolar (vide 
Hamel, 1989), fenômeno este denominado por Lafont (1977, 1980) "es
petacularização discursiva''. 

O segundo argumento é relacionado com o fato de que com o pró
prio índio atuando como professor, o controle do processo educacio
nal estaria garantido, facilitando a autodeterminação do futuro das na
ções indígenas. Ora, este controle é, na maioria das vezes, apenas apa
rente. Quem é que decide o quê, quando, como e onde ensinar? Geral
mente são os brancos: os agentes das Secretarias de Educação e da Fu
nai nas escolas oficiais, e os diferentes tipos de assessores técnicos res
ponsáveis pelos cursos de formação de professores nas escolas alterna
tivas. Todo currículo é, por via de regra, feito pelo branco e transmiti
do para o professor nativo, que se encarrega, então, de aplicá-lo ao 
aluno índio. Quando muito, os professores são solicitados a contribuir 
na elaboração do material didático, através da cessão de ilustrações 
por eles produzidas, ou na seleção de palavras utilizadas na confecção 
de cartilhas, ou ainda na redação de alguns mitos. Estas "contribui
ções" nos parecem poucas quando se objetiva controlar processos edu
cacionais! De que adianta apenas a inclusão de alguns aspectos da cul
tura material indígena no livro didático, se todo o resto, os modos de 
transmissão de conhecimento, os estilos cognitivos e interativos, os pa
péis sociais, são da cultura majoritária dominante? Esta educação, cal
cada em um processo extrfnseco de inclusão cultural, como o classifica 
Stairs (1988), pode ser assim representada: 

especialista-------- • 
branco currículo 

programa 
(material) 

professor-------+ aluno 
índio 

O professor índio é geralmente aquele com maior grau de instru
ção formal dentro de uma comunidade. Por ter freqüentado a escola 
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tradicional, tem introjetado em si esta como modelo: os alunos senta
dos em fileiras, fazendo o que o professor manda, falando só o que 
o professor pergunta. Este modelo inclui as listas de presença, a prova 
mensal, a atribuição de notas, as explicações, a memorização, a repe
tição, as cópias, os ditados, a metalinguagem ... Isto é o que é apren
der e ensinar para o professor índio, e logo, é isto o que ele vai repro
duzir na aldeia. Assim, ele assimila a escola do branco e adapta sua 
cultura a ela. 

Desta maneira, a escola indígena pode ficar distante da consecu
ção dos objetivos e satisfação dos anseios de seu povo. Para que isto 
não ocorra, seria importante, antes de mais nada, redimensionar o 
papel3 do professor. Em vez de prepará-lo para o bom cumprimento 
de currículos e programas, é preciso promover nele a capacidade de 
gerá-los. Para tanto, é necessário que o professor saiba determinar quais 
são os conhecimentos de base de sua cultura, e quais as formas, tam-

. bém culturalmente estabelecidas, de organização e de repasse deste co
nhecimento. Daí a necessidade de envolvê-lo colaborativamente na pes
quisa enquanto atua pedagogicamente. Quais os estilos cognitivos pró
prios de seu povo, quais as habilidades motoras/perceptuais relevan
tes no desenvolvimento da criança indígena, quais são suas caracterís
ticas socioemocionais, quais os métodos de aprendizagem típicos de 
sua cultura, como é que se dá a aquisição da linguagem? São estes al
guns dos conhecimentos apontados por Stairs (op. cit.)4 como impor
tantes focos de pesquisa. 

Obviamente, o início deste processo demandará muita supervisão 
e orientação por parte dos agentes educadores brancos, mesmo por
que nossa função não se resume a transmitir uma metodologia de in
vestigação. Provavelmente será necessário todo um trabalho de apoio 
para que o professor adquira autoconfiança e perca a atitude reveren
cial que inevitavelmente terá frente ao ato de pesquisar, por já terem 
interiorizado a ideologia da incapacidade. Além disto, precisamos 
ajudá-lo a se descolonizar culturalmente para que ele se despoje do mo
do de olhar do branco a fim de que suas observações e conclusões so
bre a realidade sejam confiáveis. Na verdade, este trabalho de pesqui
sa terá que ser feito em conjunto inicialmente para que depois possa
mos, pouco a pouco, nos retirar de cena, passando a atuar quando e 
se o professor índio julgar necessário. 

Não são os especialistas, contudo, as únicas fontes de auxílio do 
, 

professor índio. E preciso fazê-lo perceber a importância de envolver 
toda a comunidade nesta busca do conhecimento e nas tomadas de de-
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cisão dentro do processo educativo que a recomposição deste mesmo 
conhecimento envolve. Não só a participação ativa dos pais, dos an
ciãos, de toda a comunidade enfim, parece ser um fator decisivo no 
sucesso de empreendimentos educacionais (cf. Cummins, 1986 e Lea
vitt, 1986), mas o envolvimento dos diferentes subgrupos locais tam
bém contribui para diminuir os efeitos da criação de uma elite indíge
na encarregada da educação formal, evitando, assim, atitudes de indi
ferença e/ ou resistência por parte da comunidade. 

Esquematicamente poderíamos representar este tipo de educação 
constituída por um processo intrínseco de base cultural indígena (Stairs, 
op. cit.) da seguinte maneira: 

especialista.........___ 
observação -------. 

--._. professor índio---- --- • aluno índio 

comunidade/ 
currículo 
programa 
materiais 

Esta escola, no modelo acima, poderia vir a se constituir em uma 
escola sintonizada com as características e necessidades culturais da co
munidade indígena, já que o professor índio, apropriando-se do co
nhecimento do não-índio, teria condições de transformá-lo para que 
este fosse adaptado às necessidades de seu povo e não vice-versa. Este 
raciocínio orientou o traçado dos objetivos originais do projeto: 
propusemo-nos a formar não apenas professores, mas professores
pesquisadores índios. 

2. Interação índio/não-índio: a construção do discurso pedagógico 

Em um contexto como o indígena brasilero onde o índio está, quase 
sempre, à margem do sistema educacional, o esquema proposto por 
Stairs (op. cit.) pode revelar-se inviável uma vez que está baseado no 
pressuposto que o professor índio é escolarizado. Esta é a questão maior 
que nos fez repensar o foco e o direcionamento da pesquisa-ação que 
desenvolvemos em uma comunidade Guarani na Aldeia da Barragem, 
periferia da cidade de São Paulo. Uma vez que os seis futuros profes
sores Guarani tinham uma escolarização apenas incipiente nos depa
ramos com: a) a impossibilidade de fazer uma etnografia da escola em 
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funcionamento na aldeia com o auxílio destes professores índios uma 
vez que b) eles estavam preocupados com sua própria formação, ou 
seja, com o desenvolvimento de sua competência comunicativa em Por
tuguês como segunda língua, e c) como tal pareciam não considerar 
seu (futuro) envolvimento com a escola como prioridade. Decidimos 
então focalizar a interação transcultural realizada em contexto essen
cialmente pedagógico, isto é, de formação de professores no desenvol
vimento de nossa pesquisa-ação para podermos trazer contribuições à 
formação do professor índio. Na análise dessa interação enfatizamos 
especificamente a construção do discurso pedagógico. 

A análise da interação na sala de aula, conforme aponta Serrano 
(1989: 152), possibilita a compreensão de processos (ao invés de resul
tados) que muitas vezes não estavam nem ao menos contemplados no 
desenho inicial da pesquisa: 

~l análisis de comunicación puede realizarse desprevenidamente 
enforma global, lo que permite hallar fenómenos y procedimien
tos inesperados e, incluso, formular hipótesis cuya verificación sea 
hobjeto de análisis posteriores específicos. 

No caso da pesquisa aqui relatada, isto é, na análise da constru
ção do discurso pedagógico, confirmou-se o não-interesse imediato dos 
índios em sua formação como professores. Ficou muito claro daí que, 
ao se pensar em formação de professores, o levantamento inicial que 
geralmente se faz para apontar as necessidades e interesses do grupo , 
não é suficiente. E só no contato construído no contexto pedagógico 
que os interesses reais afloram, e muitas vezes via conflito camuflado 
revelado na interação (pesquisador) formador/ futuro professor índio, 
cada qual (professor e aluno) puxando o outro para seu próprio obje
tivo. O conflito que pode se instaurar na construção do discurso peda
gógico é, neste caso, uma fonte de informações relevante para a conti
nuação do trabalho, para a reflexão sobre a formação de professores 
em contexto indígena. A análise do discurso pedagógico, portanto, serve 
de base para as discussões que determinam as mudanças nas ativida
des pedagógicas e o encaminhamento da pesquisa-ação . O foco da pes
quisa na interação, na sala de aula, como aponta Moraes (1990) geral
mente visa apenas o desenvolvimento e melhoria dos métodos de ensi
no. O professor não tem merecido nesse caso muita atenção por parte 
do pesquisador a não ser como um "aplicador" de métodos. A prática 
que se instaura na interação em sala de aula deveria, no entanto, ser 
tema permanente de investigação com implicações para a formação do 
professor (vide Cavalcanti & Moita Lopes, 1991). 
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No contexto indígena brasileiro, como se vê, a situação é comple
xa, pois quando se fala em formação de professor, o professor em ques
tão é o professor leigo. Os índios com quem trabalhamos cursaram ape
nas os primeiros anos da escola de 1 ~grau. É uma situação semelhante 
àquela do professor de zona rura15 no Brasil. Em nosso caso, a ênfa
se do trabalho pedagógico está sendo no desenvolvimento da proficiên
cia desses jovens Guarani em língua portuguesa através da exposição 
a atividades diferenciadas (principalmente de leitura pós-alfabetização) 
que poderiam servir de modelo para suas aulas . No início de nosso tra
balho, com o objetivo de envolvê-los colaborativamente no ensino e 
na pesquisa, encorajávamos a discussão sobre as atividades pedagógi
cas que desenvolvíamos, porém eles pareciam não considerar tal dis
cussão relevante. Preferiam portar-se como alunos e não como alunos
professores interessados em atividades que poderiam vir a ocorrer em 
suas aulas. Veio daí a detecção do conflito entre nós. 

Vários outros pontos importantes foram surgindo à medida que 
avançávamos na análise da interação entre nós, pesquisadores
formadores, e os jovens futuros professores na Aldeia da Barragem. 
A seguir uma ilustração de alguns destes pontos salientados pela análi
se da interação transcultural entre não-índio (Pl)/índio(Il) em uma gra
vação em áudio de uma atividade pedagógica: 

( .. . ) 
J PJ: Isso aqui é um texto tirado da (.3") revista Veja. 
2 12: ( ... ) vai copiar e responder ... 
3 PJ: Não, tem três tarefas. Vocês vão fazê isso no caderno. 
4. 12: copiar e responder. 
5. PJ: Certo. 
6. 12: Eu gosto de responder as coisas. (Ri.) 
7. PJ: São coisas assim mais simples ... 
8. 12: Eu gosto mais de responder. 
9. PJ: É. 

JO. 12: É. 
JJ. PJ: Então tá bom. É o que você vai fazê. 
J2. PJ: São coisas simples da primeira vez. Vocês vão fazê 
J2. sozinhos inclusive. Olha o que que é. Esse texto aqui ... 
J3. Que que 'ceis acham que é esse texto, ó. Dá uma olhada na 
J4. cara dele. Que que é isso? ( .2") 
J5. 12: (Ri.) (Faz um comentário em Guarani.) 
16. PI: Só pelo jeitão assim da ... disso aqui. (.2") 
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J 7. 12: Como assim? 
J8. PJ: Cê tá vendo que ele é separadinho. (.3") Dá uma olhada 
J9. assim. Que que cê acha que é isso aqui. (.8") Tá vendo que 
20. tem um (inaudlvel), um nome, endereço, aqui o nome, 
2J. endereço, o nome da cidade: Recife, Pernambuco, Ponta 
22. Grossa, Paraná, São Paulo (.4") Dá uma olhada. 
23. (.10") 
24. 12, 13, 14: (Iniciam a tarefa em Guarani.) 
25. PJ: Olha quem chegou ... (A atividade é interrompida com a 
26. chegada de um dos jovens do grupo que estivera 
27. ausente.) 

Observe-se, no trecho acima, a "fala simplificadora"6 ("menos 
complexa em nível semântico e proposicional") do professor repetin
do e esmiuçando as explicações, tentando usar um vocabulário sim
ples e mais coloquial. Note-se também a utilização de diminutivo (Li
nha 19), que pode implicar afetividade aproximativa do outro mas tam
bém pode indicar assimetria através de condescendência no discurso, 
ou seja, simplificação. 

Observe-se também a insistência do professor sobre a simplicida
de da tarefa proposta (Linhas 7 e 12), simplicidade esta que poderia 
garantir a possibilidade de realização de trabalho individual (Linhas 
12-13): Vocês vão fazê sozinhos inclusive. Nas aulas, o que se notava, 
porém, era que os índios trabalhavam sempre coletivamente com a 
anuência do professor. Tal trabalho coletivo era conduzido em Guara
ni, como aparece duas vezes no final do trecho (Linhas 17 e 26) antes 
de a atividade ser interrompida. Esse. trabalho coletivo constante pode 
ser mal interpretado como um "assoprar" ou "colar" na escola tradi
cional não-índia. 

No segmento citado, a insistência de 12 sobre "copiar e respon
der" aponta o reconhecimento7 de atividades comuns na "escola do 
branco' ' e a preferência sobre o ''responder''. Nas atividades propos
tas não havia cópia, porém esta apareceu associada à atividade deres
ponder na fala de 12. Dos registros em diário, na questão das crenças 
sobre ensino/ aprendizagem de línguas, um ponto muito marcante foi 
o de que a gramática é condição essencial para aprender/ ensinar uma 
língua. Característica da escola tradicional (vide Kleiman, Cavalcanti 
& Bortoni, a editar), a gramática apareceu em um manifesto trazido 
pelos jovens Guarani em uma de suas duas vindas a Campinas para 
uma semana de estudo intensivo. O manifesto listava os seguintes pontos 
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para serem aprendidos: acentuação (paroxítona, proparoxítona), co
locação pronominal, sujeito e predicado. Essa cobrança não estava con
traditória com o depoimento de um jovem Guarani que ao ser interpe
lado sobre sua profjciência em Português disse: ''Eu não sei falar em 
gramática'' ( = língua padrão). 

Quanto à atuação em sala de aula, deve-se apontar que os padrões 
culturais e interacionais desta comunidade Guarani afloram e são iden
tificados na análise dos registros coletados. Dentre os traços culturais 
e interacionais identificados, pode-se perceber: a) o silêncio intra e in
terturnos, b) a coletivizaçào do saber (a realização de tarefas sempre 
em grupo e não individualmente como comentado anteriormente), e 
c) a explicitação do saber ou da opinião consensual via um porta-voz 
(ambos elaborados em Cavalcanti, 1991). 

Na análise das interações em aula, percebemos diferenças não só 
interacionais mas também do que constitui para os Guarani uma tare
fa cognitivamente relevante. Em uma atividade de leitura, os índios 
foram solicitados a ler textos diferentes e depois trocar informações 
oralmente com seus pares. Essa atividade envolvia a tarefa de sumari
zação . Os índios se recusaram a realizar a tarefa. Afinal se cada um 
tinha lido um texto, sugeriu um deles, porque eles não trocavam os 
textos de tal modo que todos eles lessem todos os textos? Não conside
ravam a sumarização necessária uma vez que os textos estavam à dis
posição. Esse comportamento, que é considerado apropriado na esco
la do não-índio, não foi visto como tal pelos índios neste contexto pe
dagógico. É interessante observar que mesmo demonstrando buscar 
uma "escola do branco" tradicional (vide Kleiman et ai., op. cit.), os 
índios preservam a marca de sua etnia na interação transcultural para 
o desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas. 

As interações índio/ não-índio em contexto pedagógico observa
das revelaram do lado não-índio a existência de etnocentrismo natura-

. lizado (vide Cavalcanti, op. cit.), apesar das tentativas constantes de 
explicitação e superação, superficializado na "fala simplificadora" do 
formador e em sua tentativa de fazer prevalecer o gerenciamento das 
atividades pedagógicas propostas de acordo com seus padrões cultu
rais, e do lado índio, crenças sobre ensino-aprendizagem de língua, que 
incluem sua visão da "escola do branco" e modos culturalmente espe
cíficos de atuação em aula. 

Assim, os focalizarmos nossa atuação, enquanto profissionais 
preocupados com a formação pedagógica, preocupação essa que con
flitava com a atuação desses futuros professores índios preocupados 

225 



com o desenvolvimento de sua própria proficiência, nos deparamos com 
um quadro que parece não ser diferente do encontrado em cursos de 
magistério e licenciatura. Também neste contexto, professores em for
mação, muitas vezes, não estão interessados na profissão e não estão 
motivados para refletir sobre seus processos de ensino e aprendizagem. 
Estão mais interessados no produto concreto que possa resultar de uma 
aula, produto este registrado como, por exemplo, regras de acentua
ção e colocação pronominal que refletem as concepções do aluno
prof essor sobre linguagem, ensino e aprendizagem. 

Conclusão 

O desenvolvimento de uma pesquisa-ação em contexto trànscul
tural, como em qualquer outro contexto, tem por base as discussões 
freqüentes entre os integrantes da equipe. Em nosso caso, os resulta
dos dessas reuniões apontaram que deveríamos excluir do foco do Pro
jeto a formação do professor índio pesquisador. Assim, estaríamos mi
nimizando o ônus para o índio que além de trabalhar no desenvolvi
mento de sua competência em Português como segunda língua, tinha 
que se preparar para ser professor e para ser pesquisador. Se isso já 
é um ônus para o professor escolarizado8, imagine-se esse ônus para 
o professor não escolarizado. 

Temporariamente, responsabilizamo-nos pela busca dos padrões 
culturais, interacionais e cognitivos próprios da comunidade em ques
tão (através da análise das interações transculturais) contrariando a pro
posta de Stairs (op. cit.) originalmente por nós adotada. 

Ao focalizar, portanto, a interação transcultural Guarani/não
Guarani, ou seja, a construção do discurso pedagógico em contexto 
indígena, estamos atualmente buscando indicações e subsídios que pos
sam ser relevantes para os cursos de f armação de professores índios 
que no Brasil são geralmente conduzidos por não-índios. Estamos tam
bém buscando as formas de aprender indígenas (Guarani Mbyá no ca
so) que transparecem nas interações transculturais apesar das reivindi
cações dos jovens Guarani para uma escola mais tradicional como a 
do branco (vide Kleiman et ai., óp. cit.). 

O redirecionamento da pesquisa não invalida a reflexão baseada 
na realidade canadense, apenas indica a existência de uma realidade 
diferente no contexto brasileiro. Dada essa realidade, temos que tra
balhar com a figura do professor leigo nas comunidades indígenas. Is
so demanda, evidentemente, maior tempo de formação. 
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NOTAS 

1 Pesquisa desenvolvida como parte do Projeto Temático Fapesp - /nteraçao e aprendizagem de 
língua: subsídios para a autoformaçao do professor de 1 ~ Grau. 

2 Para uma ruscussão mais ampla sobre as características e as conseqüências deste e dos modelos 
de educação bilíngüe anteriormente mencionados, vide Hamel (1988). 

3 Vide Maher (s.d.) para uma discussão do papel do professor índio como intermediário cultural, 
como agente acumulador de poder, e como agente rureto do processo de assimilação. 

4 Ver também Leavitt & Stairs (1988). 
5 Esta comparação remete à colocação de Zufüga (1988:365) sobre o fato de a educação para falan

tes de línguas nativas nos anos 30 no Peru ser associada à educação rural e não à educação bilingüe 
como é o caso hoje. Há, sem dúvida, muitos pontos em comum, como, por exemplo, o fato de 
tanto a educação bilíngüe quanto a rural estarem, na maioria das vezes, a cargo de professores 
leigos. Não é esta a situação no Peru, onde já existem escolas secundárias de formação de profes
sores nativos. 

6 Machado (em andamento) denomina simplificadora a fala que o professor utiliza preocupado em 
se fazer entender, partindo do pressuposto que o aluno vai ter dificuldades de compreensão. 

7 Em aula de matemática do Projeto, um dos jovens perguntou à professora, que trabalhava dentro 
de uma proposta de etnomatemática, se era daquela maneira que se aprendia matemática. Ou seja, 
se na "escola do branco" o procedimento era aquele. 
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PARTE 2 
A QUESTÃO DISCURSIVA E A ELABORAÇÃO DE 

CARTILHAS EM LÍNGUAS INDÍGENAS 

Tânia C. Clemente de Souza 

A questão da educação indígena, por várias vezes, foi objeto de 
reflexão de lingüistas e pessoas que atuam direta ou indiretamente com 
a educação de povos indígenas (Cf.: Meliá, 1979; Silva, 1981; Leite 
et a/ii, 1985; Orlandi, 1990, dentre outros). 

Um dos problemas ao bom andamento da educação indígena é, 
segundo Leite et alii (idem), além do "conhecimento da língua mater
na e da cultura do grupo", o "despreparo" do pessoal contratado pa
ra desempenhar o papel de professor em área indígena. Já Meliá (idem) 
alerta para o uso de cartilhas em língua materna que não refletem a 
cultura do grupo e são vazias de conteúdo semântico. 

O alerta de Meliá constituía uma de nossas preocupações básicas 
ao assessorarmos - eu e Y onne Leite -, em 1982, a organização de 
uma cartilha e um livro de exercícios em língua Tapirapé. 1 Durante um 
período aproximado de vinte dias, estive na Aldeia Tapirapé ajudando 
na preparação das cartilhas. Aquela era a minha segunda estada com 
os Tapirapé. Tinha por objetivo, além do trabalho com a escola, a co
leta de dados para complementar um estudo sobre a morfofonêmica 
Tapirapé (cf.: Souza e Soares, 1982). 

Em Leite et alii (idem), apresentamos um relato minucioso de to
das as etapas e dos aspectos a serem considerados na elaboração de 
material didático em língua indígena. A esse relato junta-se a análise 
de alguns problemas surgidos com o uso do material na Escola Tapira
pé. Embora a confecção da cartilha e do caderno de exercícios tenha 
sido elaborada com textos e ilustrações produzidos pelos monitores in
dígenas, os alunos Tapirapé estranharam o material. O estranhamento 
se relacionava a diferentes fatos. Às vezes era uma relação inadequada 
entre a ilustração e o nome utilizado para descrever o fato ilustrado;2 
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outras vezes, era a ordem dos constituintes na sentença etc. Como, de
pendendo do aluno, o motivo do estranhamento variava, ou seja, o 
que era estranhado por uns não o era por outros, avaliamos que mui
tos dos problemas eram decorrentes de fatores pragmáticos. A aceita
bilidade ou não de algumas construções parecia variar em função do 
ponto de vista de cada aluno-leitor. Enfim, apesar de se ter procurado 
atender tanto aos aspectos lingüísticos quanto aos socioculturais, o ma
terial Tapirapé não era aceito com unanimidade pelos alunos Tapirapé. 

É válido observar que todas as pessoas - lingüistas e professores 
envolvidos na preparação do material - eram estudiosas da língua Ta
pirapé. E todo o tempo contamos com o assessoramento de informan
tes nativos. 

Cabe, então, indagar por que o material apresentava falhas, ape
sar do cuidado e da seriedade quando da sua organização ( cf.: Leite 
et alii, para detalhes do processo). 

Decorrido algum tempo desde essa experiência com a escola Tapi
rapé, reconheço que, na organização do material mencionado, perdeu-se 
de vista a dimensão do discurso. E esta me parece ser a razão principal 
para o estranhamento das cartilhas pelos Tapirapé: os textos das carti
lhas não espelhavam a concepção que os Tapirapé têm de sua língua 
enquanto processo discursivo. 

A dimensão do discurso Tapirapé a que me refiro está estritamen
te relacionada ao modo como os Tapirapé organizam o seu discurso. 
Em trabalho anterior (Souza, 1986), após analisar três textos Tapirapé 
- a descrição de uma foto, o relato de uma caçada e a narrativa de 
uma lenda-, arrolei características importantes e fundamentais para 
a construção de todo e qualquer enunciado da língua em questão. Se
lecionei aqui alguns exemplos de como se organizam a descrição e o 
relato. 

Em primeiro lug~r destaca-se a polifonia3 e a estrutura dialógica 
da língua. No Tapirapé, a estrutura polifônica permite que a dialogia 
fique explicitada nas formas do dizer. No enunciado, estão presentes 
as marcas do eu, do tu e do outro, constitutivos de um mesmo discur
so, o dos Tapirapé. 

O modo como essas marcas existem é singular. 
Na descrição da foto, por exemplo, o texto é estruturado em duas 

partes: uma primeira onde são indagados os "fatos" estampados na 
foto e uma segunda onde as perguntas aventadas são então respondi
das. No texto descritivo Tapirapé, a estrutura dialógica se representa 
como diálogo. A realização do diálogo se dá por recortes instaurados 
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pelos interlocutores. Mas, na língua Tapirapé, um só enunciador assu
me as vozes dos possíveis participantes do diálogo. 

Diferente do texto descritivo, o relato também tem uma estrutura 
dialógica, na qual as vozes de diferentes enunciadores tomam parte. 

Um enunciador primeiro ( = El) corresponde ao locutor. Este é 
responsável pelo relato como um todo e pela presença da expressão 
kwee, 'fato atestado num passado recente', que acompanha todos os 
enunciados. 

Em Tapirapé há marcas para se atestarem os fatos presentes e os , 
fatos passados imediatos e remotos. E curioso notar que as marcas de 
fato atestado não ocorrem na descrição da foto. Os fatos da foto estão 
sendo vistos pela pessoa que a descreve, mas estes não foram vivencia
dos ou presenciados pelo locutor no momento em que eles se passaram. 

A remissão dessas marcas de atestação do dizer a um enunciador 
distinto se confirma quando num trecho como 

(1) ã?era 
então 

Kwee 
passado 
atestado 

ã- pak 
1 ~ p. -acordar 

'Então, logo acordei.' (atestado) 

(2) ã?era kwee ã- inop kãto i- tse?ena 
1 a • . p. -ouvir bem 3 ~ p.-falar 

'Aí, ouvi ela piando.' (atestado) 

pode ser verificado que até os enunciados formulados na primeira pes
soa do singular vêm acompanhados dessas marcas. Fato evidente, o 
locutor, responsável pelo relato como um todo, se constitui a partir 
de diferentes posições enunciativas: ora no lugar de quem relata, ora 
no lugar de um dos participantes da caçada, posição que lhe garante 
o direito de interferir no relato para atestar o que está sendo contado. 

Tanto os enunciados formulados em primeira pessoa do singular 
quanto os formulados na primeira do plural representam as vozes de 
um enunciador diferente do locutor, correspondendo aquele a um enun
ciador (E= 2) que representa todos os participantes da caçada. 

Ainda a observar na estrutura desses dois textos - a descrição 
e o relato-, em ambos há a presença de duas marcas que têm por 
função instituir o espaço de tu; respectivamente, o espaço do interlo
cutor e do destinatário dos textos em questão. 

Essas marcas são tana, 'com certeza', e pane, 'em vão'. Funcio
nam tanto como índices quanto como operadores discursivos. 
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A presença de tana, 'com certeza', faz com que os fatos que vi
nham sendo indagados no texto descritivo venham a ser confirmados 
em seguida. Assim se constitui como índice, pré-anunciando a confir
mação dos fatos. Logo, tana, 'com certeza', promove o engajamento 
do destinatário na constituição do discurso, já que a sua presença orien
ta para uma conclusão positiva. É dado ao interlocutor ou ao destina
tário o direito de antecipar os acontecimentos. 

Quanto a pane, 'em vão', podem ser tecidas considerações seme
lhantes: também funciona como índice e operador discursivo, mas de 
modo diferente. Enquanto tana orienta para uma conclusão positiva, 
pane estabelece uma asserção negativa sobre o fato clímax da narrati
va. No relato da caçada, esse fato representa o momento em que a on
ça se aproxima do grupo, descrito em 

(3) ã?e kwee i- tori pane area- we 
aí passado 3ª . . p.-Vlr 1 ~ p. pl. -para 

'Aí, à toa, ela veio em nossa direção.' 

em que a presença de pane permite, de imediato, antecipar que a caça
da não se concretizou, o que vem a ser confirmado no enunciado se
guinte quando fica dito que o índio errou a flecha. O texto é finalizado 
e em nenhum momento são feitos comentários do tipo 'não consegui
mos caçar a onça'. Esta seria a "fala" daquele para quem se destina 
o relato. É mais do que nítida a maneira pela qual a língua não só se 
revela dialógica, mas também efeito de sentido entre os interlocutores. 

E nesse aspecto parece residir uma das razões para justificar o es
tranhamento dos Tapirapé diante das cartilhas. O conceito de língua 
com o qual operávamos no momento da elaboração do material Tapi
rapé não era aquele oferecido pela Análise do Discurso. Lidávamos 
com a língua Tapirapé apenas como sistema de formas segmentadas 
e classificadas. Decodificávamos todos os elementos -êmicos da língua, 
chegávamos à formação de palavra e de sentença. E o texto se coloca
va então como frase complexa, ou melhor, soma de frases. Com isso, 
perdeu-se a dimensão discursiva, escapou-nos a dimensão dialógica -
estrutura explícita de diálogo no texto descritivo e estrutura dialógica 
possível de explicitação no relato; escapou-nos também o processo de 
construção do sentido, partilhado pelo eu e pelo tu. 

Enfim, a língua Tapirapé representava para nós um corpus em aná
lise. Segundo Bakhtine (1977), a noção de corpus abrange uma prática 
reducionista com tendência a "reificar" a linguagem. "A reificação 
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do elemento lingüístico isolado substitui a dinâmica da fala.'' A fala 
se constitui como elemento abstrato, perde a sua historicidade, isolada 
da enunciação. Ou seja, com a enunciação (re)constitui-se o diálogo, 
já o corpo abstrato transforma as enunciações em monólogos. 

Em Souza (1986), além da descrição da estrutura discursiva da lín
gua Tapirapé, aventei ainda que as razões que explicariam por que a 
polifonia é a característica mais marcante da língua podiam ser busca
das na organização social do grupo. A sociedade Tapirapé (cf.: Bal
dus, 1970) se estrutura em grupos - grupo residencial, grupo de tra
balho, grupo de comer - que previnem a sociedade de desequilíbrio 
econômico. A organização em grupos revela que a atuação e existên
cia de um indivíduo está sempre vinculada à atuação e existência de 
outros indivíduos, promovendo a integração, o fortalecimento e a per
petuação do grupo como organização social e como povo. 

Todas essas características parecem estar representadas no modo 
como os Tapirapé elaboram o seu discurso. A polifonia estaria para 
a estruturação do discurso assim como a organização grupal estaria 
para a estruturação da sociedade. A organização social fica, assim, cons
tituída na materialidade da língua. E o discurso Tapirapé ao recobrir 
a reversibilidade do social e da língua promove todo o tempo a identi
ficação do índio como o outro na e pela língua, reafirmando, dessa 
forma, a identidade etno-social. Logo, a forma como os textos foram 
produzidos para a cartilha não espelhava o modo de ser da língua Ta
pirapé, nem tampouco instaurava a identificação do índio com a sua 
língua, com seu universo. 

A cartilha do jeito como foi construída - sem ter sido levado em 
conta o discurso Tapirapé, uma vez que isolou a língua da sua consti
tuição discursiva, da enunciação - acaba reduzida a um corpo físico. 
É, em parte, resultado da coleta de dados descontextualizados e, em 
parte, de dados averbados como 'bom' (ikãto) e 'não bom' (nikãto1) 
pelo próprio índio. Para essa averbação, porém, não buscamos deter
minar a partir de que ponto de vista ela se instituía: aqueles dados eram 
bons porque eram produzidos pelo não-índio ou porque eram produ
zidos pelo índio? 

Pela relação de confronto instaurada, histórica e socialmente, en
tre o pesquisador e o índio, aqueles dados deveriam ser bons porque 
eram construídos pelo não-índio. Esta é uma forma de apagamento 
que, f reqüentemente, pode ser comprovada nas pesquisas em aldeias 
indígenas. Um apagamento que resulta de um jogo de dominação e 
poder, onde o índio se desapropria de sua própria língua, cedendo à 
apropriação pelo outro. 
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A cartilha é também um instrumento com mais de uma função. 
Por um lado, instrumento de apagamento da língua indígena e es

vaziado de sentido por diversas razões. Porque não remete a nada fora 
dela - no caso, o social - e porque, uma vez destituídas as enuncia
ções, não se constitui em signo na sua dimensão ideológica e social (cf.: 
Bakhtine, idem). 

Por outro lado, a cartilha, muitas vezes é tomada como documento 
de que a língua que ali está é viva, tem existência. Com esse documen-

• 
to, o índio pode requerer o reconhecimento de sua identidade como 
índio junto aos órgãos governamentais, dado um dos critérios oficiais 
para a identificação do índio como raça. Nesse caso a cartilha torna-se 

• signo. 
A falta de historicidade e o apagamento da dimensão social e ideo

lógica vêm sendo atestados ao longo da história do conta to e nos dif e
rentes textos que se têm produzido sobre o índio e a língua indígena. 
Num estudo minucioso desses aspectos, Orlandi (1990) aponta, dentre 
muitos, o modo caricatural como têm sido escritas as palavras em lín
gua indígena. Diz a autora que "escrever as palavras como elas soam 
é trabalhar uma sua imagem fora de sua história, de seu modo de exis
tência" . 

Nesse contexto a-histórico é que também se colocam as cartilhas, 
tanto no plano da escrita quanto no plano do lingüístico. Assim como 
as palavras são escritas independentes do seu modo de existência, a lín
gua nas cartilhas parece desprovida da materialidade que a constitui 
como espaço de representação e identificação. É a representação da 
identidade própria da língua que se perde, que é apagada. É a repre
sentação própria do índio que também se apaga, e o seu estranhamen
to diante de um texto que lhe é apresentado como escritura da sua lín
gua nada mais é do que o reflexo dessa falta de reconhecimento do 
índio na e pela língua. 

A análise lingüística deveria ser feita para dizer mas não diz. Não 
diz o discurso do povo que constituiu sua língua. Na lingüística é com 
o conceito de língua imaginária que se opera; uma língua cristalizada 
na rede do sistema, sem historicidade, que apaga o seu próprio modo 
de ser e, conseqüentemente, apaga o povo que a fala. 
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NOTAS 

1 Língua da família Tupi-guarani falada pelo povo Tapirapé que vive na Aldeia Tapirapé localizada 
às margens do rio Tapirapé, afluente do rio Araguaia, nordeste de Mato Grosso. 

2 Como aconteceu com o título, o texto e a ilustração da primeira lição da Unidade 1 - ka 'A roça'. 
O texto da respectiva unidade era constituído de uma única frase - xe ropy akapit, 'Meu pai está 
derrubando a mata.' - e a ilustração era um homem com o machado derrubando a mata onde 
será plantada a roça. 

A língua Tapirapé apresenta uma série de sufixos que especificam os nomes com relação 
ao tempo. Assim o nome ka, 'roça' , acrescido do sufixo kwera, 'ex', vai denominar o local onde 
já houve uma roça: kakwera, 'a ex-roça'. Da mesma forma o sufixo -ryma, ' futuro', vai denomi
nar o que ainda será a roça: karyma, 'a futura roça'. 
Portanto, o título da lição nunca poderia ser ka, 'a roça', já que tanto o texto quanto a ilustração 
remetem não à coisa pronta, mas ao que ainda poderá ser a roça (cf.: Leite et alil). 

• 
3 Em Souza (1986) lidei com o conceito de polifonia oferecido por Ducrot (1980), segundo o qual 

uma interpretação polifônica de uma enunciação se caracteriza pelo fato de se poder atribuir o 
ato ilocucionário do enunciado de um locutor a um personagem diferente desse locutor. É um fato 
constante poder-se, durante um discurso, tirar conclusões a respeito de uma enunciação que não 
é própria, tomando-se, assim, um certo distanciamento ao se atribuir a responsabilidade a um enun-
ciador estranho. · 
De forma um tanto diferente do que nos apresenta Ducrot, é o modo de ser das estruturas polifôni
cas em Tapirapé. Em Tapirapé, a polifonia não se coloca como mascaramento no sentido de dis
tanciamento, de omissão. Ao contrário, no Tapirapé, a máscara instituída com a polifonia signifi
ca identificação, reafirmação da identidade etnosocial (cf. Souza, idem). 
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ETNOMATEMÁTICA: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE 
MATEMÁTICA ENTRE OS GUARANI DA BARRAGEM 

Jackeline R. Mendes 

1. Introdução 

Ao falarmos sobre educação indígena, temos que ter em mente 
a necessidade de se estabelecer uma relação entre o saber institucional 
e o processo cultural vivido por uma comunidade específica, e de se 
definir como esta relação deve se projetar nos currículos (Cabral, 1984). 
A partir desta colocação surge a questão da necessidade de uma edu
cação diferenciada para o índio. 

Torna-se necessário, inicialmente, distinguir os termos "educação 
indígena" e "educação para o índio",* pois toda sociedade indígena tem 
seu processo educativo, manifestando-se de maneira informal e comu
nitária (Terena, 1984), estando este conceito ligado ao primeiro termo. 
Agora, "educação para o índio" é o processo que envolve agentes es
tranhos à cultura e liga-se à realidade de contato (Grizzi, 1981 ), ou seja, 
um trabalho necessário por causa da relação de contato com o não-índio. 

Historicamente o processo de educação para o índio tem se carac
terizado pela imposição de objetivos da sociedade dominante. A edu
cação formal oferecida ao índio em nada difere da educação formal 
oficial, tanto estruturalmente, quanto no funcionamento e objetivos. 
Diante desta situação, trabalhos sobre Educação Indígena têm sido rea
lizados no Brasil com o propósito de estabelecer mudanças neste qua
dro, de maneira que o índio venha a ter uma educação diferenciada. 

Por que uma educação diferenciada? Primeiro porque o índio tem 
um processo educativo próprio que deve ser levado em conta ao se es
tabelecer um modelo educacional a ser adotado na escola. Segundo, 
o currículo e o material didático devem ser de acordo com a realidade 

• Estes termos são apresentados em Meliá, 1979. 
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do grupo. E em terceiro lugar, a estrutura da escola quanto a hora, 
local e maneira como serão administradas as aulas devem ser escolhi
das pelo próprio índio pois cada comunidade tem o seu ritmo e um 
calendário próprio que a escola deve seguir. 

Dentro desta idéia de uma educação diferenciada torna-se neces
sária também uma proposta de ensino de matemática diferenciada, pois 
cada grupo tem seus modos específicos de trabalhar quantidades, me
didas, formas e operações que devem ser respeitadas e tomadas como 
ponto de partida para se trabalhar a matemática. E é dentro desta vi
são que o presente trabalho vem se estabelecendo, como um subproje
to do "Projeto Guarani: educação indígena, bilíngüe e bicultural (cur
rículo e formação de professores índios)", coordenado pela profa. Dra. 
Marilda C. Cavalcanti (Instituto de Estudos da Linguagem - Unicamp) 
e assessorado na área de matemática pelo prof. Dr. Eduardo Sebastia
ni Ferreira (Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Compu
tação - Unicamp). 

2. Histórico 

Este trabalho vem sendo desenvolvido com um grupo de índios 
Guarani, numa aldeia localizada na cidade de São Paulo, próxima à 
saída para o litoral, Aldeia do Morro da Saudade (Barragem), numa 
região circundada por sítios de pequenos produtores. 

Os Guarani estão divididos em três grupos: os Txiripá ou Nande
va, Kayová e os Mbyá. Esta divisão se justifica principalmente pelas 
diferenças lingüísticas e por particularidades existentes na cultura ma
terial e não material (Schaden, 1954). O grupo da Aldeia da Barragem 
está enquadrado no terceiro grupo, os Mbyá. 

O grupo de Guarani desta aldeia provém, em sua maioria, de mi
grações provenientes do Paraná, resultante de outros processos migra
tórios (Ladeira, 1988). Na Aldeia existe uma constante movimentação 
de moradores de outras aldeias, principalmente pela localização que 
ela ocupa em relação às outras aldeias do litoral de São Paulo: um ponto 
de passagem. 

Estas migrações são fruto de uma busca da "Terra sem Mal", sen
do lideradas por chefes religiosos que conduzem seus grupos por orien
tação dos deuses-heróis à procura da Yvy-Maraey (Terra sem Mal), si
tuada do outro lado do mar (Ladeira, 1988). 

A Aldeia da Barragem, com cerca de 200 pessoas, está localizada 
num ponto estratégico entre as outras aldeias Guarani do litoral de São 
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Paulo, tendo um papel político importante, pois torna-se um ponto 
de encontro para troca de informações entre os Guarani (Ladeira, 1981). 
Também está caracterizada por uma forte liderança religiosa. 

Sua economia está baseada na produção agrícola e artesanal que 
são insuficientes gerando uma dependência de recursos externos. O con
tato da aldeia com a sociedade dominante é intensivo. Apesar destes 
aspectos, ela mantém uma forte estrutura sociopolítico-religiosa, isso 
devido à conservação das relações sociais com outras comunidades Gua
rani dos estados de São Paulo e Paraná, e principalmente à religião 
que está intimamente ligada à língua Guarani (Schaden apud Projeto 
Guarani, 1989). Por isso existe uma grande vitalidade etnolingüística 
refletida no uso constante do Guarani entre os moradores da Aldeia, 
mesmo na presença de pessoas de fora que não falam Guarani (Proje
to Guarani, 1989). 

Em relação à escolarização, as experiências anteriores foram mar
cadas por várias tentativas, sem sucesso, de se aprender a ler e escrever 
numa escola oficial nas proximidades da Aldeia. Atualmente nenhu
ma criança da Aldeia f reqüenta esta escola. 

Em vista disto, houve uma solicitação do Conselho Indígena da 
Aldeia para a implementação de um projeto de educação bilíngüe e 
bicultural na Barragem, surgindo neste momento o Projeto Guarani, 
para atender a esta solicitação. Para a implantação do projeto foram 
escolhidos inicialmente, pelo Conselho da Aldeia, seis jovens com os 
quais se iniciou um trabalho de formação em 1990. 

3. A proposta da etnomatemática 

Para o desenvolvimento do trabalho de formação dos futuros pro
fessores índios, o ensino da matemática segue como proposta a da Et
nomatemática. 

A Etnomatemática pode ser vista, segundo Ferreira (1990), em 
princípio, como uma etnografia no sentido antropológico, e também 
com um ato pedagógico quando utilizada como proposta de ensino de 
matemática. Gerdes (1989) a relaciona ao estudo da matemática com 
suas relações ao conjunto da vida sociocultural de um grupo. 

Quando falamos em matemática logo pensamos em contagem, clas
sificação, ordenação, modelos etc. Etno nos dá a noção de etnia, cul
tura, mas este termo pode ser usado mais amplamente indicando gru
pos específicos como sociedades nacionais tribais, grupos sindicais, 
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crianças de uma certa faixa etária, setores profissionais etc., que pos
suem símbolos, códigos e maneiras de raciocínio e inferência próprios 
(Scott, 1985). Assim, a direção do trabalho em Etnomatemática está 
em investigar as diferentes formas de matemáticas existentes em deter
minados grupos culturais. Este conhecimento está ligado à realidade 
da comunidade, sendo expresso através de uma linguagem própria, di
ferente da usada pela matemática acadêmica (Ferreira, 1987). Os con
ceitos matemáticos são codificados de outras maneiras da usual atra
vés de atividades do cotidiano, sistema de produção agrícola, artesa
nal, construções, jogos e brincadeiras etc. (Borba apud Gerdes, 1989). 
Estamos lidando aqui com uma matemática que se aprende fora do 
sistema formal e que não é reconhecida e nem usada como ponto de 
partida para o ensino de matemática. 

A matemática nasceu dentro de determinadas situações socio
econômicas e culturais e se desenvolveu em uma determinada direção, 
ao mesmo tempo que em outras situações ela se desenvolveu em outras 
direções, ou seja, o seu desenvolvimento não é unilinear (Ascher apud 
Gerdes, 1989). Podemos então citar que existem várias formas de ma
temáticas relacionadas a determinados grupos culturais. 

Através do conceito de etnomatemática chama-se a atenção para 
o fato de que a matemática, com suas técnicas e verdades, consti
tui um produto cultural, salienta-se que cada povo, cada cultura 
e cada subcultura desenvolve a sua própria matemática, em certa 
medida específica (Gerdes, 1989). 

Trazendo estes aspectos para o contexto indígena, em específico, 
para a Aldeia da Barragem, temos que os Guarani apresentam práti
cas etnomatemáticas que podem ser usadas como ponto de partida no 
processo de ensino e aprendizagem de matemática. 

O trabalho em Etnomatemática, como uma proposta de ensino, 
pode ser realizado através do processo de modelagem, divido em três 
fases: 

1. Etnografia: onde se desenvolve a pesquisa de campo. 
2. Etnologia: onde, através da análise desta pesquisa, ocorre a iden

tificação de problemas. 
3. Modelo: onde há a criação de um modelo matemático com os 

problemas surgidos na etnologia para a busca de solução, ocorrendo 
neste momento a participação do professor como o transmissor de téc
nicas que auxiliam esta busca. 
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Dentro do primeiro item está sendo realizado um levantamento 
etnográfico, a fim de conhecermos o contexto sociopolítico, econômi
co e cultural da Aldeia. 

Este levantamento deve abordar todos os aspectos, que podem ser 
encontrados no seu modo de produção agrícola, execução e venda de 
artesanato, sistemas institucionais locais, no universo infantil através 
de jogos e brincadeiras, nas manifestações religiosas e processos de cons
truções. 

Dentre estes tópicos escolhe-se um tema para um estudo específi
co, sem fugir da realidade como um todo. Neste momento, tentamos 
entender as codificações usadas que nem sempre são feitas da mesma 
maneira que o saber institucional. Ao fazermos isto estamos trabalhan
do na segunda etapa, ou seja, a etnologia, a análise dos dados levanta
dos. Através desta análise são levantadas situações-problema que ad
vêm do cotidiano do índio, e a partir destas situações são propostas 
atividades para a solução dos problemas, entrando nesta fase a cria
ção de modelos para a busca de solução. Nesta busca, podem surgir 
uma ou mais soluções para o mesmo problema, ou mesmo nenhuma 
solução, sendo todos estes casos importantes e dignos de uma análise 
na educação. Durante este trabalho, os conceitos relacionados com sua 
execução surgem gradativamente; o saber-fazer da comunidade tam
bém se manifesta, e a partir daí estabelecemos uma ponte com o saber 
institucional. 

Um exemplo de interesse a ser citado é a proposta de construção 
de uma maquete da casa indígena (Ferreira, 1987). Neste trabalho vá
rios conceitos matemáticos são levantados (conceitos de escala, noção 
de proporcionalidade, conceito de área, medidas etc.), e para executá
lo, o índio usa seu processo próprio revelando aí o uso de conceitos 
matemáticos presentes em sua cultura codificados de maneira diferente. 

A partir da realidade do grupo, tanto das necessidades do cotidia
no, como na relação com o não-índio, estão sendo levantados os tópi
cos necessários para a formação dos professores índios. Existem tópi
cos que têm como ponto de partida exemplos de outros trabalhos rea
lizados com outros grupos indígenas (vide Ferreira, 1987). 

Atualmente o trabalho só está direcionado para a formação dos 
professores, pois apenas dois dos cinco chegaram a freqüentar a esco
la formal durante algum tempo, tendo assim algum conhecimento da 
matemática ensinada nas séries iniciais. Futuramente pretendemos fa
zer um trabalho de orientação na formação do currículo e da metodo
logia de ensino a ser realizada na escola, isto dentro do processo cultu
ral vivenciado pelo grupo de índios Guarani da Aldeia da Barragem. 
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NA SALA DE AULA: 
A SUBVERSÃO DA ESCOLA COM OS KAINGANG 

Juraci/da Veiga 
Wilmar da Rocha D'Angelis 

Parece consenso entre os estudiosos da educação que cada socie
dade educa seus filhos para conformá-los a ela mesma. Ou seja, de ma
neira geral é legítimo supor que o processo de educação que cada so
ciedade desenvolve com seus novos membros é um processo de sociali
zação que pretende que esses novos membros atendam aos interesses 
dominantes nessa sociedade. 

Nas sociedades divididas, isto é, com distinção de classes, é justo 
pensar que os interesses dominantes são os da classe dominante, que 
se faz classe dirigente e busca hegemonizar sua visão de mundo e da 
sociedade. A escola, esse espaço formal de educação e ensino comum 
nesse tipo de sociedade, concebe-se pois como um lugar privilegiado 
para essa ação das classes dirigentes no sentido de conformar as novas 
gerações aos s~us valores e interesses. Não negamos aqui a disputa 
ideológico-política que se trava no âmbito das escolas e dos órgãos de 
educação, mas enfatizamos o caráter hegemônico de um projeto da clas
se dominante. Esse destaque é tão mais importante quando pensamos 
nas escolas rurais brasileiras, ali onde os povos indígenas muitas vezes 
vão fazer sentar seus filhos junto da população nacional envolvente. 

Essa análise faz compreensível para nós o caráter patriótico-na
cionalista e ufanista da escola pública brasileira em geral e muito fre
qüentemente daquela instalada por órgãos oficiais em áreas indígenas 
(Serviço de Proteção aos Índios e Fundação Nacional do Índio). Essa 
escola perniciosa tratou de fazer dos povos indígenas contingentes mi
seráveis de "brasileiros". Aliás, essa escola ajudou e ajuda ainda a ven
der a idéia de que "os índios são os verdadeiros brasileiros", tão co
mum hoje nos discursos de lideranças indígenas. 
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Uma outra conclusão muito comum é a que leva a identificar a 
escola como um instrumento dos "brancos", porém necessário aos po
vos indígenas no processo de contato e convivência com a sociedade 
nacional brasileira. Não é incomum que tal conclusão leve a posturas 
bastante distintas, e mesmo, contraditórias. De um lado, um ufanis
mo ''missionário'' de inspiração positivista que acredita na escola co
mo meio de "redenção" do "índio". E uma tal atitude "missionária" 
não é exclusividade ou privilégio de membros das igrejas e seitas: exis
te com a mesma freqüência e gravidade um "missionarismo" secular. 
De outro lado, uma postura que encara a escola como um "mal neces
sário", que se tolera como instrumento de ensino formal para as crian
ças indígenas, mas que se mantém sob vigilância permanente para que 
"prejudique o menos possível" a cultura indígena. 

Evidentemente que há casos e casos, situações e situações, e aqui 
queremos em poucas palavras dizer como entendemos de subverter o 
clássico papel e caráter da escola em nossas experiências educativas junto 
aos Kaingang no Sul do Brasil. 

1. Do espaço do branco à identidade indígena 

Nossa experiência de educação junto às comunidades Kaingang 
do Pinhalzinho, no Posto Indígena Xapecó (SC), do Toldo Chimban
gue (SC), de Iraí (RS) e do Posto Indígena Nonoai (RS), partiu dane
cessidade de estabelecer um processo que reagisse à crescente penetra
ção dos valores dominantes da sociedade brasileira nas comunidades 
indígenas do Sul e à crise da identidade indígena concomitante àquela 
penetração. 

No caso do Toldo Chimbangue, a tomada total das terras indíge
nas e a belicosidade dos colonos que as ocuparam foram vistos por nós 
como fatores que facilmente acelerariam o processo referente à identi
dade indígena, podendo funcionar positiva ou negativamente (do pon
to de vista indígena), dependendo das outras variáveis envolvidas. Pen
samos, também nesse caso, que nosso trabalho em educação poderia 
tirar daqueles fatores o que pudessem ter de positivo, isto é, o que pu
desse vir a afirmar a identidade indígena. 

Vale dizer que assumíamos conscientemente que toda a ação indi
genista que realizávamos - então, ligados ao Conselho lndigenista Mis
sionário, Cimi - era uma ação educativa, um processo de mútua inte
ração e mútuo aprendizado. Ou seja, tínhamos clareza de que não nos 
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cabia a solução dos problemas das comunidades indígenas, mas que 
podíamos cumprir um papel de parceiros solidários com sua sobrevi
vência. Não tínhamos, no entanto, ilusões do tipo "não intervencio
nista'', porque sempre foi para nós evidente a quantidade de interven
ções de caráter integracionista e exploratório altamente nocivas às co
munidades indígenas, a começar pela ação da Funai com suas escolas, 
serrarias, plantações, empreguismo, corrupção etc. Sabíamos certo que 
havia um espaço e a necessidade de uma ação em sentido contrário, 
que discutisse com os povos indígenas inclusive o perfil de classes da 
sociedade brasileira, e deixasse de lado um discurso indigenista popu
lista que se rende à simplista oposição "branco x índio". 

De nossa convivência com os Kaingang pudemos formular com 
eles algumas propostas de ensino/educação que avançassem nessas di
reções. Percebemos que, de sua experiência com a Funai (exceção para 
o Chimbangue) e de sua convivência e contato com a sociedade regio
nal, os Kaingang aprenderam a valorizar a "escola" como um espaço 
de aquisição de conhecimento e de aperfeiçoamento pessoal no senti
do da aquisição de habilidades para um melhor desempenho na intera
ção com a sociedade dominante. Julgamos menos difícil, mais prático 
e mais eficiente usar desses "atributos" da escola em favor deles do 
que executar com eles, de primeiro momento, uma desmistificação dessa 
"escola". 

Assim, se a escola era, a princípio, um espaço do branco, decidi
mos em uma primeira experiência com jovens Kaingang do Pinhalzi
nho (P.I. Xapecó) - de 12 a 17 anos - trazê-los a um tal espaço se
manalmente para, ali, estudarmos juntos. E se a escola estava ligada 
à valorização da escrita, e através dela, da língua portuguesa que, por 
fim, valorizava os conteúdos da ideologia dominante na sociedade bra
sileira, procuramos que nosso estudo permitisse àqueles jovens encon
trar outra utilidade e valor na escrita, dando-lhes a conhecer documen
tos valiosos e fundamentais sobre sua história e sua cultura. E, na mes
ma linha, se a escola sempre significara nas aldeias a desvalorização 
do conhecimento e do papel dos velhos, substituídos que foram pela 

• 1 figura do professor (muito freqúentemente, um índio preparado e as
salariado da Funai), nossa escola contava com a presença dos próprios 
velhos (em todo caso, sempre com pelo menos uma pessoa de geração 
mais velha) ou remetia os estudantes às fontes do conhecimento indí
gena. Finalmente, se as escolas tradicionalmente reforçaram no jovem 
indígena uma identidade negativa (nesse tipo de escola os "índios" só 
são lembrados - no Dia do Índio - pelo que não tinham quando Ca-
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bral os encontrou, isto é, roupas), se apenas contribuíram para alimen
tar nele um sentimento de frustração pelo "atraso" de sua cultura an
te a "superioridade" tecnológica dos "brancos", nosso estudo trata
va de resgatar com eles o orgulho étnico por pertencer a uma cultura 
de tradição milenar, de grandes conhecimentos aplicados ao meio am
biente com o qual interagia, e lançá-los com o olhar para o futuro. 

Parece importante destacar aqui que não pensamos em nenhum 
momento em dar ao processo um caráter nostálgico ou conservador, 
ou mesmo - num outro risco sempre presente - direcioná-lo para 
uma folclorização da cultura indígena. Tratava-se, antes, de contribuir 
ao processo cultural dinâmico e permanente pelo qual cada povo faz 
e refaz sua identidade. E, nesse sentido, pensamos que nossa "escola" 
também quis ajudar os Kaingang a fazer a antropologia de si mesmos. 

E foi centrados na mesma perspectiva de servir ao processo da 
(re)construção da identidade étnica que programamos e dirigimos, com 
algumas lideranças Kaingang, diversos "Cursos para Jovens" daquele 
povo, reunindo moças e rapazes de diversas aldeias em um "espaço 
de branco''. Os cursos discutiam história indígena, cultura Kaingang, 

\ 

agricultura, legislação indigenista, situação das comunidades Kaingang 
etc., e contribuíram na formação da consciência de um amplo grupo 
de jovens indígenas. 

Finalmente, com a mesma perspectiva - e com o agravante da 
situação conflitiva - iniciamos um trabalho semelhante envolvendo 
a comunidade do Toldo Chimbangue, com especial ênfase nos jovens. 
Quando em meados de 1986 essa comunidade recebeu de volta pouco 
mais da metade de suas terras (sendo os colonos indenizados pelo go
verno para retirar-se) convidou-nos para dirigir uma escola para seus 
filhos, utilizando inclusive o prédio da escola dos colonos que ficou 
na terra indígena. Com eles discutimos os planos de funcionamento 
dessa escola, mas eles estavam interessados em dar-rios apenas as li
nhas gerais, e algumas exigências, deixando o restante do planejamen
to por nossa conta, dado o grau de interação e conhecimento que tí
nhamos com eles. 

Fizemos o que nos pediram, e passamos a trabalhar diariamente 
ali com 20 crianças, numa escola que em tudo buscou cumprir o papel 
de contribuir à construção da identidade Kaingang. Uma escola em que 
podiam comparecer os pais dos alunos para assistir às aulas quando 
tinham vontade, ou as autoridades da aldeia. Uma escola em que as 
crianças sabiam comentar os fatos políticos que envolviam a comuni
dade, seja pelas dificuldades com os colonos ocupantes da terra indí-
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gena, seja com a Funai que, tendo obstaculizado a luta indígena pela 
terra, passou a pressionar pelo controle sobre a comunidade, após a 
vitória indígena. Pensávamos já, então, que a uma escola indígena não 
bastam boas intenções, ou mesmo claros objetivos, mas é necessário 
também um bom programa, eficiente para os interesses da comunida
de em questão. Nossa escola buscava trabalhar com as crianças a ques
tão da recuperação do controle da comunidade sobre seu território, 
após anos de domínio dos colonos sobre ele; tratava da questão am
biental, refletindo o que se discutia com as autoridades indígenas que 
tinham planos de florestamento da área e recuperação da fauna (que, 
afinal, com muita alegria eles aos poucos têm conseguido); tratava da 
história Kaingang e buscava redescobrir a sabedoria indígena. 

A escola do Toldo Chimbangue parou de funcionar no dia 1? de 
Novembro de 1986, quando a Fundação Nacional do Índio, através 
de seus funcionários em Chapecó e escudada no funcionário índio, Pe
dro Cornélia Segseg (apresentado como liderança Kaingang regional) 
promoveu uma invasão armada no Toldo Chimbangue, baleando e es
pancando diversos indígenas e retirando de suas terras um terço da
quela comunidade Kaingang, que necessitou de recurso judicial para 
voltar ao que era seu. Apesar disso, o trabalho realizado ali em pouco 
tempo frutificou de tal forma, que aquela comunidade hoje integra, 
indiscutivelmente, o rol das aldeias Kaingang mais combativas e, ain
da hoje, continua solicitando de nós o reinício daquele trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE FONOLOGIA 
E SISTEMAS DE ESCRITA 

Maria Bernadete Marques Abaurre 

Farei, nesta comunicação, considerações que, penso, se fazem 
oportunas no momento, sobre a natureza da relação entre fonologia 
e sistemas de escrita, dadas as modernas concepções de teoria f o no ló
gica e os possíveis conflitos vividos pelos pesquisadores que, trabalhan
do com línguas indígenas, imaginam por vezes estarem sendo teorica
mente incoerentes ao utilizarem a fonêmica para a abordagem da fo
nologia e a sintaxe gerativa, por exemplo, para a análise dos dados sin
táticos. Abordarei a questão a partir de dois pontos de vista diversos: 

1 - O componente fonológico das línguas naturais como espaço 
de manifestação de oposições segmentais e suprassegmentais tomadas 
como base para propostas práticas de redução de línguas orais a siste
mas aljabéticos de escrita. 

A questão central a ser discutida, aqui, diz respeito à metodologia 
de análise f onêmica de Pike que, como se verá, pode ser entendida mais 
como uma técnica de análise e depreensão de fonemas a serem repre
sentados por letras em um sistema de escrita, do que como uma teoria 
fonológica no verdadeiro sentido do termo. Enfatizar-se-á a eficácia 
dessa técnica, em termos muito práticos, para a abordagem inicial de 
dados de línguas sem tradição escrita, chamando-se atenção para o f a
to de que é o próprio lingüista, no caso, aquele que necessita de uma 
escrita para os seus dados, passo fundamental para a organização de 
um corpus a ser posteriormente analisado em termos de seus aspectos 
fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos ou dis
cursivas. Embora se possa afirmar que a própria transcrição fonética 
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já é um sistema alfabético de escrita, é evidente que ela não é a escrita 
ideal para os dados a serem posteriormente analisados a partir das ques
tões teóricas consideradas relevantes, dada a quantidade desnecessária 
de símbolos utilizados para o registro das sutis diferenças fonéticas, 
sem dúvida relevantes, mas eventualmente desnecessárias em outras eta
pas de análise. Concluir-se-á, pois, que a utilização da técnica da f onê
mica não implica, necessariamente, uma incoerência teórica do pesqui
sador. Por outro lado, é importante também frisar que, hoje em dia, 
dado o avanço da reflexão sobre o componente fonológico das línguas, 
as lingüistas não se deveriam mais satisfazer com os resultados da apli
cação dos procedimentos da análise fonêmica para tirar conclusões so
bre a estrutura e funcionamento do componente fonológico. 

2 - O componente fonológico das línguas naturais como espaço 
de manifestação de oposições segmentais e suprassegmentais que se po
deria querer representar em um sistema de escrita a ser proposto para 
determinada comunidade, a partir do pressuposto de que os falantes 
da língua aceitariam melhor um sistema alfabético que melhor repre-
sentasse a sua competência fonológica. " .... 

Discutir-se-á, aqui, a relação dos falantes com os sistemas de es
crita de base alfabética: suas expectativas (maiores ou menores e cul
turalmente determinadas) de uma maior aproximação com fatos foné
ticos da língua; a relação dinâmica que passa a existir, uma vez que 
uma comunidade começa a escrever alfabeticamente, entre representa
ções fonológicas subjacentes e escrita, por um lado, e entre escrita e 
representações fonológicas, por outro. Será também discutida a im
portante questão das expectativas que membros de comunidades sem 
escrita por vezes desenvolvem, com relação a um sistema alfabético que 
lhes é oferecido, com base em fatores de ordem sociolingüística, que 
envolvem a comparação e avaliação qualitativa e quantitativa dos sím
bolos do sistema proposto com aqueles do sistema alfabético já utili
zado pelo pesquisador e/ ou pela sociedade envolvente. Ver-se-á que, 
nessas situações, o critério de economia de símbolos pressuposto pela 
metodologia de análise fonêmica é necessariamente posto em questão, 
cabendo ao pesquisador a responsabilidade de avaliar as conseqüên
cias práticas de se insistir em uma solução f onêmica ortodoxa. 
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ASPECTOS (SÓCIO)-LINGÜÍSTICOS DOS SISTEMAS 
ORTOGRÁFICOS DAS LÍNGUAS AMAZÔNICAS DO PERU* 

Angel Corbera Mori 

Nesta comunicação, levanto algumas questões e problemas rela
cionados com a escrita das línguas indígenas faladas na Amazônia Pe
ruana. Meu interesse é, sobretudo, colocar em debate alguns dos prin
cípios ortográficos usados na grafação dessas línguas. 

Falar da escrita das línguas amazônicas é considerar como ponto 
de partida os primeiros trabalhos elaborados pelos missionários nos tem
pos da colonização espanhola. Nesse período, a grafação das línguas 
indígenas seguiu fundamentalmente os sistemas ortográficos das línguas 
faladas pelos colonizadores, isto é, não existiu uma planificação lingüís
tica que considerasse o desenvolvimento de um sistema de escrita pró
prio para as línguas indígenas. O emprego das línguas indígenas tanto 
na comunicação oral quanto na escrita foi simplesmente como um meio 
para a transmissão da religião e cultura dos colonizadores. 

A forma de grafação sob os cânones ortográficos das línguas eu
ropéias, principalmente Espanhol e Português, continuou sendo usada 
pelos missionários sucessores daqueles do período colonial, assim co
mo por diversos estudiosos como geógrafos, naturalistas e etnólogos, 
até a década de 50. Até essa data não existiu, no caso peruano, uma 
política educacional que contemplasse o uso das línguas maternas na 
alfabetização dos indígenas amazônicos. Eles eram ignorados oficial
mente e a educação toda era essencialmente monolíngüe, em espanhol. 

* Comunicação apresentada no Simpósio Internacional Índios e não-índios: uma interação desigual 
no limiar do século XXI, 25 a 30 de agosto de 1991, IEL-Unicamp. 
Gostaria de agradecer os comentários e observações feitos pelos professores Aryen Rodrigues, Ber
nadete Abaurre e Ademir Ramos durante a apresentação desta comunicação. Também agradeço 
ao prof. Sírio Posenti pela leitura e sugestões ao trabalho. A Cândida Barros pelo envio do mate
rial bibliográfico pertinente, sobretudo, bibliografia sobre a grafação das línguas indígenas do Mé
xico e da Guatemala. 
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O panorama começou a ser modificado em 1946, quando se esta
beleceu um convênio entre o governo peruano e o Instituto Lingüístico 
de Verão (ILV). Esse convênio estabelecia como objetivo principal rea
lizar ''pesquisa lingüística e a promoção socioeducacional das popula
ções indígenas da Amazónica Peruana''. 1 Com a presença do IL V, 
iniciou-se a preparação das primeiras cartilhas bilíngües espanhol-lín
gua indígena para serem empregadas nas escolas indígenas da Amazó
nia. Com a elaboração das cartilhas de alfabetização bilíngüe por par
te dos membros do IL V, abriu-se uma etapa nova na escrita das lín
guas amazónicas. Elas começaram a ser grafadas com base em princí
pios teóricos desenvolvidos por especialistas nos estudos de línguas ágra
f as como Pike (1938, 1947), Nida (1953), Gudschinsky (1959) e Smal
ley (1964), entre outros. 

Pike (1938, 1947) discute alguns princípios a serem considerados 
na elaboração dos sistemas ortográficos das línguas ágrafas. O postu
lado inicial de Pike é a relação biunívoca entre os fonemas e os grafe
mas selecionados para a simbolização gráfica. Segundo ele ''o alfabe
to ideal teria uma letra, e somente uma, para cada fonema, ou o pro
cesso da aprendizagem será retardado" (1938:87). Pbsteriormente, o 
próprio Pike e outros lingüistas como Nida (1953) e Berry (1968), re
conhecem a presença de variáveis sociolingüísticas, principalmente cul
turais, que arremetem contra o princípio da biunívocidade e com ou
tros estritamente lingilisticos assumidos na grafação das línguas ágrafas. 

No que diz respeito ao caso peruano, o Instituto Lingüístico de 
Verão tem contribuído na tarefa de dotar de escrita as línguas indíge
nas amazónicas mediante a produção de materiais de alfabeti;zação. No 
entanto, essa instituição não desenvolveu, até agora, uma planificação 
e política lingüística adequadas ao desenvolvimento da escrita dessas 
línguas. Ao contrário, o sistema de grafação das línguas indígenas ela
borado pelo IL V caracteriza-se por sua transicionalidade, isto é, uma 
forma de escrita que segue basicamente o sistema ortográfico da lín
gua oficial, neste caso, o Espanhol. Como afirma Larson (1979:48) "se 
a ortografia da língua vernácula está elaborada seguindo aquela da lín
gua de prestígio será uma ajuda na aprendizagem posterior desta lín
gua''. A visão de Larson está baseada no princípio da transferência, 
pelo qual as escritas das línguas indígenas são concebidas como meio 
para a castelhanização. 

Com o critério da transferência, espera-se que quando o falante 
nativo estiver alfabetizado em sua língua materna (LI) será mais fácil 
sua alfabetização na língua oficial (L2). Se considerarmos que a maior 
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parte dos programas de educação bilíngüe persegue esse objetivo, pa
rece lógico que a grafação das línguas indígenas seja baseada nos pa
drões grafêmicos de L2 e não naqueles de Ll. Como assinala Coulmas 
(1990:235) a "transferenciabilidade significa ( ... ) modelar uma nova 
ortografia tão próxima quanto possível daquela de maior contato". 
Com efeito, os lingüistas do ILV parecem ter dado primazia ao princí
pio da transferência2 na grafação das línguas amazônicas. Isso obser
va-se na simbolização gráfica dos fonemas, que essencialmente segue 
os padrões ortográficos do espanhol. Tome-se, por exemplo, o caso 
do fonema oclusivo velar surdo / k/ , que está representado por dois 
alografes: «c» seguido pelas vogais a, o, u e por «qu» precedendo as 
vogais i e e; ou seja, o mesmo padrão estrutural do espanhol. Essa for
ma de representação é encontrada nas línguas da família Pano (Ama
waka, Kapanawa, Kashibo, Kashinawa, Marinawa e Shipibo), em lín
guas da família Arawak (Ashaninka, Nomatsiguenga e Yanesha), e em 
Kokama, língua da família Tupi. Igual acontece com o fonema oclusi
va velar / g/ simbolizado pelos alografes «g» e «gu», seguindo o mes
mo padrão descrito para a representação do fonema / k/ . Essa escrita 
dá-se nas línguas Kokama (Tupi), Piro e Machiguenga (Arawak). 

Outra mostra é a grafação da semiconsoante velar /w/ ora repre
sentada pelo dígrafo «hu», ora pela letra «V». O dígrafo «hu» é em
pregado na escrita das línguas Kapanawa, Marinawa, Shipibo (Fam. 
Pano), Kokama (Fam. Tupi) e na língua Yanesha (Fam. Arawak). O 
«V» é usado em 'Amawaka e Kashinawa (Pano) e em Achual e Candos
hi (Jívaro). 

Poder-se-ia argumentar que essa forma de grafação foi escolhida 
com base no desejo dos próprios falantes indígenas, que preferem ver 
a escrita de sua língua semelhante àquela do espanhol. Essa afirmação 
é encontrada em quase todos os autores que tratam do desenvolvimen
to da escrita em línguas tradicionalmente ágrafas. Como amostra, leia
mos a passagem seguinte de Nida (1953:36): ''os indígenas da América 
Latina Espanhola persistem muitas vezes que o som k, presente em suas 
línguas, deveria ser escrito como e antes de a, o eu e como qu antes 
dei e e( ... ), as pessoas insistem que o uso exclusivo de k ( ... )não está 
correto. Eles preferem passar pelo problema de aprender o uso de e 
e qu, porque isto faz suas línguas mais semelhantes ao espanhol e lhes 
dá um sentido de prestígio cultural. '' Essa constatação resulta verda
deira parcialmente, pois é a visão de alguns falantes bilíngües que tive
ram contacto com a sociedade nacional ou que estudaram numa esco
la monolíngüe-espanhol localizada principalmente em vilarejos do in-
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terior, onde a maioria de professores são mestiços com pouca forma
ção pedagógica e que geralmente mantêm um comportamento pejora
tivo perante as línguas e culturas indígenas. 

Fruto das escolas monolíngües são os indígenas bilíngües que pas
sam por um processo de alienação e deslealdade lingüística para com 
sua língua, e não podem por isso ser considerados representantes legí
timos de uma nação indígena e cujas opiniões deveriam ser tomadas 
com muitas reservas quando se trata de elaborar a escrita de qualquer 
língua indígena. A este respeito, Soto (1990:204) chama nossa atenção 
quando diz 

os especialistas em pedagogia, em lingüística, se quisermos ser fiéis 
ao trabalho científico, estamos obrigados a colocar-nos na situa
ção lingüística e cultural dos monolíngües e deveremos tentar in
terpretar suas necessidades de forma que as nossas decisões este
jam em concordância com elas( ... ) priorizar o modelo de fala do 
bilíngüe, com toda certeza, conduzir-nos-ia a decisões talvez pro
veitosas para este, mas em prejuízo daqueles que realmente osten
tam o patrimônio cultural-lingüístico ( ... ) 

Ou seja, segundo Soto, a elaboração do sistema de escrita das línguas 
indígenas deve priorizar a fidelidade lingüística e cultural do monolín
gue. 

Não é apenas o critério assimilacionista que resulta criticável na 
representação da escrita das línguas amazônicas, há também um con
glomerado de erros técnicos e de planificação lingüística present~s na 
grafação. Por exemplo, Amadio (1983) reporta uma série de incoerên
cias no alfabeto da língua Kandoshi (Jívaro). Essa língua possui os fone
mas pré-nasalizados /mb/ [mb- mp], /nd/ [nd"'"' nt], /ng/ [ng"'"' nk] 
representados na escrita pelos grafemas «b», «d», «g», respectivamente. 
Essas grafias foram mal selecionadas, pois os poucos alfabetizados Kan
doshi escrevem: 

Escrita dos alfabetizados Escrita oficial 

sondi, sonti e não sodi 'nome próprio' 
chovinda e não chovida 'nome próprio' 
simbisimbi e não sibisibi 'espécie de macaco' . 

e não 
. 

'meu coração' mang1 mag1 

O mesmo acontece com o fonema africado pré-nasalizado / nc/ , 
representado no alfabeto pelo dígrafo «li». Os Kandoshi escrevem izan-
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hi, 'esposa'; zovanchi, 'meu irmão' e não izalli e zovalli, que seriam 
a escrita 'correta' segundo a ortografia oficial elaborada para os Kan
doshi. (Mais detalhes e outros exemplos podem ser lidos em Amadio, 
1983.) 

Outro exemplo é a graf ação do fonema semiconsoântico velar / w / 
que, como assinalei anteriormente, ora é representado por «hu», ora 
por «V». Aqui é interessante reproduzir as explicações dadas sobre a 
emissão fonética desse fonema. Assim, segundo Larson (1966:93), na 
língua Aguaruna '' / w / pronuncia-se quase como hu castelhana, com 
uma exceção: diante de i pronuncia-se como o v de vaca". 

Por outro lado, na introdução da cartilha Kandoshi 'Kirak Nats
tayani' (ILV-MEP 1981), diz-se que o fonema /w/ escrito como «V» 
"pronuncia-se às vezes como o v castelhano e em outros casos como 
hu em Huánuco". 

Ora, nessas duas citações observa-se um desconhecimento da fo
nologia do espanhol, pois, como se sabe, não existe nesta língua um 
fonema fricativo labiodental sonoro / v /, o que há é um grafema «V» 
que é alografe do fonema oclusivo bilabial sonoro / b/ . 3 O que ocor
re realmente é que o fonema semiconsoântico / w/, presente em quase 
todas as línguas indígenas da Amazônia, manifesta-se alof onicamente 
por uma consoante fricativa bilabial sonora [~] precedendo as vogais 
palatais i, e e. Ou seja: / w / --+ [~] I - { ~ }. 

Outro problema na representação da escrita das línguas indígenas 
amazônicas é a falta de uniformidade na seleção dos grafemas comuns 
no interior das línguas de uma mesma família lingüística. Temos, por 
exemplo, o fonema oclusivo velar surdo /k/ simbolizado pelo grafe
ma «k» nas línguas Piro, Ashaninka do Pajonal, Machiguenga, mas 
como «C» e «qu» nas línguas Ashaninka do Perené, Nomatsiguenga 
e Yanesha, todas elas da família Arawak. Igualmente, a semiconsoan
te velar / w/ está representada pelo dígrafo «hu» nas línguas Kapana
wa, Marinawa e Shipibo, mas pelo grafema «V» nas línguas Amawa
ka, Kashibo, todas da família Pano. 

Como se pode observar, a falta de coerência na escolha das letras 
para a representação dos fonemas vislumbra o pouco interesse pela pa
dronização e intelectualização4 das línguas indígenas, isso porque, co
mo assinalei acima, a escrita das línguas indígenas representa simples
mente uma ponte para chegar à escrita da língua espanhola, objetivo 
central do Programa de Educação Bilíngüe que o Ministério de Educa
ção do Peru desenvolve em convênio com o Instituto Lingüístico de 
Verão. 
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Tendo levantado os principais problemas a respeito da graf ação 
das línguas amazônicas do Peru, considero importante para o desen
volvimento das línguas indo-americanas criar um sistema de escrita pan
letal5 ou proto-escrita (Householder, 1971) cuja função seja similar à 
escrita das línguas das sociedades "alfabetas". Essa forma de grafar 
representaria um grande avanço na padronização das línguas indíge
nas, o que seria uma forma de romper a barreira dos dialetos e dos 
possíveis nacionalismos ao interior das comunidades indígenas. Essa 
padronização permitiria, por sua vez, que as línguas indígenas desen
volvessem a função intelectiva que caracteriza qualquer língua padrão 
(Havránek, 1964), (Garvin & Mathiot, 1974). Postular uma escrita pan
letal não significa proibir ou abolir os dialetos locais, mas incentivar 
uma forma comum de escrita que resulte positiva para a vida política, 
cultural e econômica das nações indígenas. 

Mas, para lograr uma escrita pan-letal, é necessário superar as aná
lises simplesmente f onêmicas, considerando a fonologia das línguas co
mo nível mais abstrato em relação com a morf ofonologia e a sintaxe, 
tratando de recuperar a competência do falante nativo. Isso leva-nos 
a considerar que, ao elaborar uma escrita pan-letal, devemos priorizar 
os fatores estritamente lingüísticos de uma língua, e as possíveis variá
veis socioculturais a serem consideradas estariam subordinadas aos pri-

• me1ros. 
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NOTAS 

1 O convênio tem sido renovado várias vezes; o último foi em 1990 e permite ao IL V continuar suas 
atividades, no Peru, por dez anos mais. 

2 O princípio da transferência é descrito em Smalley (1964). O mesmo princípio é descrito por Pike 
(1938) como "preparação para a absorção dentro das culturas nacionais" . 

3 No Espanhol, o fonema /b/ é representado na escrita por «b» e «V». Não existe contraste entre 
/ b/ e / v/ no nível fonológico. 

4 Segundo Havránek (1964:6), por intelectualização de uma língua "we understand its adaptation 
to the goal of making possible precise and rigorous, if necessary abstract, statements, capable of 
expressing the continuity and complexity of thought, that is, to reinforce the intellectual side of 
speech. This intellectualization culminates in scientific (theoretical) speech, determined by the at
tempt to be as precise in exprcssion as possible, to make statements which reflect thc rigor of objec
tive (scientific) thinking in which the terras approximate concepts and the sentences approximate 
logical judgements". 

5 Assumir uma ortografia pan-letal é reconhecer que todos os falantes de uma comunidade lingüísti
ca falam a mesma língua (competência do falante). As variações dialetais locais e regionais são 
meras realizações de performance. 
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FONOLOGIA E GRAFIA DA LÍNGUA DA COMUNIDADE 
PARKATÊJÊ (TIMBIRA) 

Leopoldina Araújo 

Será aqui apresentado o sistema fonológico da língua falada na 
Comunidade Indígena Parkatêjê, residente na Área Indígena Mãe Ma
ria, localizada no Km 30 da Rodovia P A-70, hoje município de Bom 
Jesus do Tocantins, sudeste do Pará, com o sistema ortográfico atual
mente utilizado. 

Falamos de sistema atualmente utilizado, porque, em 1977, ao 
apresentarmos a Dissertação de Mestrado, utilizamos a grafia oficial 
para línguas jê, que, no entanto, não se mostrou aceita totalmente. O 
fundamento desse sistema é a biunivocidade, isto é, a cada som distin
tivo (fonema) corresponde um símbolo e cada símbolo é utilizado pra 
representar um único fonema. Duas únicas situações fizeram-nos op
tar pela quebra dessa regra: a transcrição da oclusiva glotal / ? / , de 
ocorrência raríssima, embora distintiva, e a transcrição da semivogal 
/ y / , conforme será explicado na seção correspondente. 

Apesar de o povo Parkatêjê já estar em contato muito demorado 
com a sociedade envolvente (só na situação definitiva, mais de 30 anos), 
conhecendo muitos deles a ortografia da língua portuguesa, fizemos 
ver, quando surgiu a oportunidade dessa discussão, que a grafia de sua 
língua não deve ter qualquer compromisso com a da língua nacional, 
sobretudo no que tem esta de ambigüidades. Assim é que, para a gra
fia do fonema / k/ optamos por não utilizar a letra e, como encontra
mos em cartilhas do gavião-jê falado em Amarante-MA, mas sim, man
ter a letra k do sistema oficial referido, uso, aliás, generalizado na gra
fia de línguas indígenas. 

1. Estrutura silábica 

O Parkatêjê tem um sistema silábico complexo, com ocorrência 
dos vários tipos de sílabas abertas e fechadas tanto em posição inicial 
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como medial e final, sendo a sílaba simples, constituída apenas por 
vogal, mais freqüente em posição medial e, em posição inicial, repre
sentada sobretudo pelos pronomes de pessoa. Os grupos consonantais 
em margem ascendente são sempre formados por uma bilabial (oclusi
va ou nasal) ou uma velar mais a líquida / r / , de articulação [-tensa]; 
há outros grupos que se formam em situação de juntura, de que não 
trataremos no presente trabalho. 

Em margem ascendente e descendente podem ocorrer as semi
vogais / y/ e / w/ . Exemplificam-se abaixo os diferentes tipos de síla
bas nas posições inicial, medial e final. Sua freqüência varia em fun
ção de posição na palavra. 

V 
braço (EGO) 

CV 
anta 

vc 
sol a pino 

cvc 
• pane1ro 

ccv 
filhote 

ccvc 

. 
zpa . . 
p1ruca-pau 

kukryt 
tamanduá 

amkro 
boca (EGO) 

kaikror 
cupim do pau 

krare 
amigo formal 

xaiti krowao 
tucunaré 

pàtàre atõ 
irmão 

iarkwa 

kamõkti ikuk 
cara (EGO) 

ikrixwa ikaprô 
sangue (EGO) 

krukrukre kukryt 
. 

coruJa anta 

, 

Para transcrever os ditongos, usa-se o w para a semivogal labial 
e o i para a semivogal palatal, em margem descendente e j para esse 
fonema em margem ascendente. Embora haja alofones diferentes con
forme a semivogal esteja em margem ascendente ou descendente, tan
to com a labial como com a palatal, a transcrição de / w / como w foi 
bem aceita desde o momento em que foi bem proposta; já para / y/ , 
embora inicialmente tenhamos usado a letra j para os dois contextos, 
houve relutância dos usuários em aceitá-la, levando-nos a decidir por 
letras diferentes, conforme o contexto: j em margem ascendente e i em 
margem descendente. 
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kru wa flecha 
['krua{j =] - ['kruw =] 
jujututi tucano 
[zu'zutu'ti] - [yu'yutu'ti] 

tawti 
[taw'ti] 
kroi mucura 
['krOy] 

Existem na língua duas realizações [y], uma corresponde ao fone
ma semiconsonte / y / , a outra, ao fonema /h/ , como será mostrado na 
seção correspondente, o que para a ortografia vai resultar em uma so
lução dependente dos usuários/ falantes da língua. Nossa proposta ini
cial, quando / h/ ocorre em fronteira de morfema (em compostos, por 
exemplo), realizando-se como [y], é grafar o composto com hífen, gra
fando /h/ com h; o que tem acontecido é que em alguns casos, talvez 
pela perda de consciência da f armação da palavra, os Parkatêjê estão 
escrevendo a palavra com os morfemas emendados e usando a letra i. 
Consideramos que a decisão fmal se dará no processo de uso pela Co
munidade Parkatêjê, agora ampliado pelo funcionamento de uma es
cola de 5 ~ à 8~ séries, onde língua Parkatêjê é uma disciplina do currículo. 

A intensidade é previsível em Parkatêjê: as raízes costumam ser 
mono ou dissilábicas, caso em que o acento recai na segunda sílaba, 
qualquer que seja sua vogal. Em compostos, cada palavra mantém seu 
esquema acentual. Assim, não há necessidade de marcar a sílaba mais 
forte. Os diacríticos utilizados no sistema ortográfico distinguem o tim
bre ou a nasalização nas vogais, como será mostrado adiante. 

2. O sistema vocálico 

A língua falada na Comunidade Parkatêjê opera com dezesseis vo-
gais, das quais dez orais e seis nasais, conforme se apresenta a seguir. 

a) Orais 
central: 
/ a/ atõ 

irmão 

posteriores: 
/ E/ 

l el 

/ 1/ 

kra 
paca 

krà 
seco 

pyp 
" poraque 

ita 
este 

ikà 
pele (EGO) 

ikryt py 
nariz (EGO) urucu 

itar . 
aqui 

' par 
árvore 

pyt 
sol 
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10 1 -

l o/ ôkroti 

/ ui 

anteriores: 
/ E/ 

/ e/ 

/ i/ ihi 

kroi 
mucura 

krô 
porcão 

#prupruire 
#pintada 

kre 
orifício 

kapêr 
bacaba 

osso (EGO) 
krir 
grilo 

b) Nasais 

ito kator 
olho (EGO) chegar 

hitô rôr 
três cupirn do chão 

itu pur 
baixo ventre roça 

ite tep 
perna (EGO) peixe 

kêti 
avô 

katyi 
avó 

têkxà 
local para jo
go de flecha 

itik 
barriga de 
grávida 

As vogais nasais ocorrem, como as orais, tanto seguidas de silên
cio, como de consoante oral e de consoante nasal, daí ser necessário 
marcá-las com o diacrítico - . São elas: 

/ ã/ ãhãre ikrã . - pãr ''ª galinha cabeça flor farejar 

/ e/ kré kékékre -pep 
comer periquito iniciando 

li/ - krf - tfr 1mpa pi 
fígado (EGO) ·- lenha 

. 
reuni ao VIVO 

/ õ/ õmjiti Prõtewõre atõ katõk 
espinho Nome próprio irmão (EGO) espingarda 

/ ü/ - kumxê 
bacuri -f i/ hj 

• sim 
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Nos últimos tempos, 1990/ 1991, tenho notado a ocorrência de uma 
vogal baixa central aberta nasal [ã] em alguns falantes do mesmo gru
po de meu primeiro informante e do grupo de Tucuruí (por exemplo, 
o nome de um antigo guerreiro, Ratãtãre). Em função disso, estou com
binando novas entrevistas com meu primeiro informante da língua, para 
testar a natureza dessa ocorrência. 

3. O sistema consonantal 

O sistema é constituído por onze consoantes, nas quais a sonori
dade não opera distintivamente, visto que todas as oclusivas são sur
das e as demais, sonoras; há duas semiconsoantes sonoras e uma, a 
fricativa faringa!, surda. 

As labiais, oral / p / e nasal !m i , e a velar / k/ formam grupo com 
a líquida / r/ , cuja articulação é [-tensa]; as nasais / m/ e / n/ têm uma 
realização silábica, quando precedidas de silêncio e seguidas de oclusi
vas; / h/ , em limite de morfema, se realiza como [y] diante de / a/ ; co
mo [z] diante de /I/e/ õ e como [e] diante de ! ui , l ül e / e/ e/t/. 

/ p/ 
. 

pur zpa kapràn rop 
roça braço (EGO) jabuti onça 

/ t/ tep ite tetet 
• perna (EGO) amarelo peixe 

ic.1 xêpti • A 1nxe 
morcego mãe (EGO 

/ k/ k6 ikô kruwa ikuk 
água piolho (EGO) flecha cara 

/ ?/ ãhãre ihpa 
galinha braço dele 

/ mi ma iama mra apam 
vamos! face chorar pai (indireto) 

l n/ - anã ton na 
relator mãe (indireto) tatu 

I r/ . - kukryt atar rop ''ª onça flor anta ali 
/ w/ wature 

. 
LXWa 

cego (lâmina) dente (EGO) 
/ y/ . - -1unure ikjê 

beija-flor 
/ h/ hôiakatimpei ihô 

cacau pelo (EGO) 
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4. Variação na língua da Comunidade Parkatêjê 

Embora não tenhamos ainda desenvolvido estudo sistemático da 
variação espacial e temporal na Comunidade Parkatêjê, temos notado 
haver entre, de um lado, o grupo do Trinta e o de Tucuruí e de outro 
o grupo do Maranhão (Imperatriz), variação no timbre das vogais mé
dias [e] - [E], [o] - [O] [e] - [E] ; por outro lado registrei 
uma variação [e] - [Oy]. 

Em termos de variação temporal, há uma tendência dos mais jo
vens do grupo "do Trinta" a substituir / 'i./ por / u/ , nítida interferên
cia da língua portuguesa. Esses jovens - quse todos falantes nativos 
do português, por quem a língua tradicional é paulatinamente incor
porada, na medida em que começam a participar de atividades com 
os mais velhos - também não têm segurança a respeito da ocorrência 
de todo o grupo das posteriores não-arredondadas / 'i./ , / e/ , /ti , gra
fados respectivamente y, y, à. 

O funcionamento da atual escola de 5~ à 8~ séries, em que língua 
e cultura Parkatêjê são disciplinas ministradas por dois professores da 
Comunidade, reforçará, a médio prazo, creio, o trabalho de valoriza
ção do uso da língua tradicional e de recuperação da memória da Co
munidade pelos jovens, sobretudo pela possibilidade de trabalho con
junto entre os jovens "maranhão", que dominam mais a língua tradi
cional, pelo próprio fato de seus pais a falarem preponderantemente. 
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA EM PERNAMBUCO 

Rosely de Souza Lacerda 

A Política de Educação Indígena para o Estado de Pernambuco 
baseia-se na proposta conclusiva do 1 Encontro Estadual de Educação 
Escolar Indígena de Pernambuco, realizado em 1989, promovido pela 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e a Fundação Nacional do 
, ' 

lndio, que propiciou a realização de estudos e debates sobre a questão 
escolar indígena. Participaram dos trabalhos representantes de diver
sos órgãos e instituições comprometidas de uma forma ou de outra com 
o universo indígena, e professores que prestam serviços profissionais 
junto aos grupos indígenas do Estado, cuja presença se tornou decisi
va na definição de assuntos a serem discutidos e propostas a serem f ei
tas. O documento final representa o comprometimento do Estado na 
garantia dos direitos constitucionalmente conquistados pelos índios e 
define linhas norteadoras de uma ação educativa condizente aos an
seios desses povos. Para viabilizar essa ação, foi, então, criado o Grei 
- Grupo de Educação Indígena - cujo objetivo é favorecer o desen
volvimento de uma escola autêntica, que reconheça a existência de uma 
clientela pluri-étnica e cultural, que valorize suas manifestações cultu
rais e religiosas e respeite os direitos desses povos à terra, à língua e 
aos processos próprios de aprendizagem. 

Antes de descrever as ações do Grei, faz-se necessário tecer co
mentários sobre os grupos indígenas de Pernambuco e sobre a situa
ção de suas escolas. 

1. Grupos indígenas de Pernambuco 

Atualmente o Estado de Pernambuco sedia em seus limites terri
toriais sete grupos indígenas: Atikum, Fulniô, Kambiwá, Kapina-
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wá, Pankararu, Truká, Xukuru. São povos que sofreram os mais 
diferentes processos de miscigenação, superaram ciclos de destrui
ção, conservando ainda alguns costumes e traços culturais e reli
giosos. Do ponto de vista socioeducacional, lamenta-se o fato de 
terem deixado de se comunicar na língua nativa, à exceção dos 
Fulniô que preservam o Yatê, fator básico de resistência da uni
dade grupal e de resistência étnica, frente à situação de 500 anos 
de intenso contato com a sociedade não-indígena. Por não terem 
sido os grupos contemplados ainda hoje com a demarcação de seus 
territórios, exceto os Fulniô, vez por outra, se vêem acossados pe
la invasão indiscriminada do seu habitat natural, fonte principal 
de sua subsistência. Assim, são levados a integrar os exércitos de 
mão-de-obra disponível para os pecuaristas, fazendeiros que atuam 
próximos às suas áreas. Desenvolvem, por outro lado, atividades 
artesanais fazendo uso de argila, fibras e fios de algodão, palha 
do ouricuri, trabalho executado por todos os membros da família 
como meio de fortalecimento da economia própria à sobrevivên
cia dos grupos (Política de educação indígena para o Estado de 
Pernambuco, 1989, p. 1).1 

Concentram-se esses povos principalmente nas áreas do sertão e 
do agreste pernambucano, num total aproximado de 16.000 índios dis
tribuídos como a seguir: 

Atikum - na serra do Umã, município de Floresta; 
Fulniô - no município de Águas Belas; 
Kambiwá - nos municípios de lbimirim e lnajá; 
Kapinawá - no município de Buíque; 
Pankararu - nos municípios de Tacaratu e Nova Petrolândia; 
Truká - na ilha de Assunção, no município de Cabrobó; 
Xukuru - no município de Pesqueira. 

2. Perfil da educação escolar nas áreas indígenas 

Existem treze escolas da Funai funcionando nas áreas indígenas 
de Pernambuco, com turmas de alfabetização e de 1 ~ à 4~ séries, com 
um total aproximado de l_.800 alunos. Essas escolas estavam em situa
ção irregular quanto a seu funcionamento, mas foram reconhecidas ofi
cialmente pelo Estado de Pernambuco, através da Portaria Sece n~ 2.451 
de 14 de março de 1991. Há também nas mesmas áreas escolas munici
pais que atendem cerca de 1.500 alunos índios e não-índios. 

274 



p 

Os estabelecimentos de ensino são, em sua maioria, unidocentes, 
apresentando deficiências tanto em sua parte física quanto no as
pecto pedagógico. As salas de aula estão em situação precária de 
conservação, instalações hidra-sanitárias praticamente não existem, 
há falta de água até para beber. O mobiliário, em geral, não apre
senta condições de uso. O material escolar de que dispõem quase 
se resume a lápis e caderno para as crianças, os livros são raros. 
As escolas nada exibem que as identifiquem como instituição es
pecífica a serviço da sociedade indígena, pelo contrário, atuam co
mo instrumento de ruptura, tendo em vista que os aspectos socio
culturais e religiosos, a vivência indígena em si, são ignorados. 
As professoras, por falta de orientação devida, reproduzem o sis
tema de ensino oficial, cumprem uma programação escolar teóri
ca, utilizam um currículo que não atende às especificidades cultu
rais de cada grupo; negam, dessa forma, o direito dos índios à ma
nutenção de uma identidade étnica. 
A inadequação do currículo, o calendário não-flexível (apenas os 
Fulniô têm seu calendário escolar específico) são fatores determi
nantes da pouca freqüência à escola e, conseqüentemente, do bai
xo rendimento escolar. 
Dessa forma, salvo algumas exceções, a situação das escolas é pre
cária e a qualidade do ensino deixa muito a desejar. Embora te
nha no corpo docente muitas índias, os alunos sejam índios e a 
escola esteja localizada em aldeia indígena, ela funciona comple
tamente alienada do mundo em que está inserida (Política de edu
cação indígena para o Estado de Pernambuco, 1989, pp. 2-3). 

3. Situação do ensino do Yatê entre os Fulniô 

A aldeia dos Fulniô é a única que é servida por uma escola dedica
da à preservação da língua, da cultura e tradições de seu povo. Segun
do a professora responsável, a escola atende a 120 alunos em regime 
de uma hora e meia de aula por turma. Os que já se comunicam em 
Yatê, aprendem a sua escrita, e com os que não falam a língua, é tra
balhada a oralidade; são estimulados ainda à prática de atividades de 
canto, dança e artesanato. Está sendo organizado um arquivo que ser
virá de acervo para estudos e pesquisas. 

A Escola Indígena José Moreira, cujo objetivo é a preservação do 
patrimônio cultural Fulniô, através da revitalização do Yatê, parece 
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não estar conseguindo cumprir o que se propõe. Explica-se: o grupo 
Fulniô tem consciência do valor do Y atê como traço de identidade ét
nica, ressalte-se ser o único do Nordeste que retém sua língua mater
na. É bastante forte entre os Fulniô o sentimento de que se o "bran
co" aprender o Yatê, eles serão destruídos. Não se opõem a trabalhos 
de pesquisa em sua comunidade porque sabem que ao se comunicar, 
ensinando o Yatê ou descrevendo sua vida comunitária, nenhum Ful
niô transmitiria ao "branco" seus segredos milenares. Esses segredos 
fazem parte de sua religião, tão forte em todo grupo, que, anualmen
te, durante três meses consecutivos, realizam o ritual sagrado do Ouri
curi, fator de fundamental importância na coesão e unidade grupal. 
Todos se retiram para um local especial onde habitam durante aqueles 
meses. A aldeia, moradia habitual, fica completamente abandonada. 
Índios que moram fora e até bem distante como em São Paulo, voltam 
a Águas Belas, pelo menos para participar dos ritos sagrados na pri
meira semana. Durante o Ouricuri, é proibida a visita de "brancos". 
Os Fulniô, estando sós, "voltam a ser índios, a viver como índios, as
sim como viviam os antepassados" (palavras do Cacique, repetidas pelo 
Pajé). Realizando seu retiro espiritual, sua volta às origens, praticam 
seus rituais sagrados, falam apenas sua língua sem interferência de 
''brancos'', confirmam sua etnicidade tanto que, mesmo voltando à 
vida normal depois dos três meses, sua identidade de índio estará mais 
forte e frrme do que antes. Sem dúvida, é o Ouricuri o responsável maior 
pela manutenção dos Fulniô como grupo indígena mais forte etnica
mente no Nordeste do Brasil. 

Os Fulniô reconhecem a importância da manutenção de sua reli
gião como um segredo que deve ser respeitado pelo "branco'', mais do 
que isso, não deve nunca ser conhecido por quem não for Fulniô. Por 
causa desse receio, muitos não querem a escrita de sua língua. Pensam 
que ao falar, se policiam e não contam os segredos, mas se começarem 
a escrever, comunicando-se entre si, podem registrar no papel indícios 
que possam levar o "branco" que o ler, a desvendá-los. Uma parte da 
população pensa que poderiam escrever em Yatê, tendo sempre o cui
dado de não tocar em assuntos religiosos, afinal, se guardaram os se
gredos quando a perseguição era intensa contra eles, agora é até mais 
fácil não revelá-los. Entretanto, mesmo a maioria sendo favorável à es
crita da língua, por ter um conhecimento que os faz ver que escreven
do, se preserva, se opõe ao atual funcionamento da escola bilíngüe. 

Torna-se necessário explicar a situação criada pela professora res
ponsável por esse ensino: 
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Conhecedora profunda do Yatê, consciente da necessidade de pre
servação da língua e da cultura Fulniô, essa professora, com uma in
tuição lingüística fantástica (não tem outro curso além do de Magisté
rio que lhe permite lecionar de 1 ~ à 4~ séries), montou um alfabeto2 

e criou uma cartilha para ensinar a escrita do Yatê. Procura pesquisar 
a história de seu grupo consultando documentos e os mais velhos para 
organizar um acervo histórico-cultural. Reconhece-se o mérito e o al
cance do seu trabalho. Contudo, a professora não conseguiu a adesão 
de todo o grupo. 

Esta é a situação da escola que se propõe a um trabalho de cons
cientização e preservação, entretanto a olhos frios de quem visita a al
deia, parece transitar num caminho inverso, rompendo com alguns va
lores relevantes para a unidade e coesão do grupo. 

Esta situação delicada cria um obstáculo às atividades do Grei que 
se vê impossibilitado de interferir. Tenta apenas, conversando com os 
dois lados, minimizar os choques. 

4. Uma política de educação escolar indígena 

O disposto no Artigo 210 da Constituição em vigor assegura aos 
povos indígenas o acesso ao Ensino Fundamental regular, salva
guardada a utilização da língua materna e de seus processos pró
prios de aprendizagem. 
A educação indígena se desenvolve com base no Estatuto do f n
dio 6.001 e Decreto 58.824/ 65 que promulgam a Convenção 107 
de Genebra, mas, apesar disso, o ensino promovido nas áreas in
dígenas de Pernambuco não difere estruturalmente, nem no fun
cionamento nem tampouco nos objetivos, da educação formal pre
conizada para as escolas oficiais, não havendo a preocupação em 
fazer as adequações necessárias à realidade sociocultural de cada 
grupo indígena ( ... ). 
A existência de uma clientela pluri-étnica, no caso dos Fulniô, bi
língüe, dá ainda mais relevo à necessidade de se considerar as ca
racterísticas da comunidade em que a escola está inserida. 
Assim, uma Política de Educação Indígena deve favorecer a for
mulação de uma proposta pedagógica que tenha como referência 
a realidad~ em sua complexidade e contradições, cuja compreen
são cada vez mais profunda deverá ser estimulada durante todo 
processo escolar, incluindo-se aí a relação escola-comunidade e a 
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tematização do respeito aos grupos étnicos e às suas manifesta
ções culturais. Deve reconhecer a escola como um dos principais 
instrumentos de formação e exercício da cidadania, enfatizando 
os direitos constitucionais desses povos à terra, à língua e aos pro
cessos próprios de aprendizagem (Política de educação indígena 
para o Estado de Pernambuco, 1989, pp. 3-4). 

"Uma política indígena deve nascer dentro da comunidade, feita 
pelos índios e para os índios" (Demarquet, 1986). É pensando assim 
que age o Grei desde a realização do 1 Encontro de Educação Escolar 
Indígena de Pernambuco. As professoras índias foram ouvidas e suas 
opiniões acatadas. O Grei vai aos poucos desenvolvendo um trabalho 
pedagógico visando à melhoria da qualidade de ensino, esperando for
talecer a escola como um centro de preservação da identidade étnica. 

O Estado reconhece a necessidade de mudanças profundas e du
radouras, tanto no nível do ensino nas escolas indígenas, como no ní
vel de sensibilização e conscientização da sociedade não-índia, para rom
per com preconceitos e com a omissão que vinha ocorrendo por parte 
não só das autoridades, mas também de todas as pessoas que jamais 
se preocuparam com a situação de nossos índios. Sem essa ruptura, 
qualquer política de educação fracassará. 

5. Ações desenvolvidas pelo Grei 

As escolas indígenas são de responsabilidade da Funai, mas esta 
pouco ou nada fez para apoiar pedagogicamente as professoras. Cada 
professora é autônoma em sua escola, não há a figura de uma diretora 
ou supervisora nem mesmo de uma professora responsável. Trabalham, 
portanto, muito "à vontade", contudo, para elas isso é péssimo, visto 
não terem a quem pedir orientação. É hábito de algumas procurar o 
Departamento Regional de Educação/Sece/ RE, mais próximo para pe
dir orientação que, às vezes, se resume apenas em conseguir o planeja
mento das atividades escolares do ano anterior ... Pode-se compreen
der por que insistem tanto em ter o apoio pedagógico da Secretaria de 
Educação. Esse apoio já começou a ser oferecido a partir do ano de 
1990, quando o Grei atendeu no 2~ semestre aos sete grupos com en
contros de 2 a 3 4ias nas próprias comunidades. Desses eventos parti
ciparam, além das professoras indígenas, as municipais que lecionam 
em área indígena, as quais têm as mesmas dificuldades, talvez maio
res, por serem, em sua maioria, professoras leigas. Além disso, não 
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sendo índias, seu relacionamento com os alunos é mais precário visto 
confessarem não "entenderem" de índio. Justificam: "O que foi que 
aprendemos sobre índios quando estávamos na escola?" Só em Pes
queira, município do agreste pernambucano, onde há apenas uma pro
fessora da Funai, que também não é índia, participaram da capacita
ção cerca de 40 professores municipais, entre eles, só seis eram índios. 

Nesses encontros, o Grei envolve não só as professoras como tam
bém caciques, pajés, lideranças e pais de alunos para repensar a práti
ca pedagógica na realidade de uma escola indígena. Pretende-se conse
guir assim o apoio da comunidade para o trabalho da escola - um 
tipo de participação em que os índios possam entrar na escola de seus 
filhos e falar sobre a cultura, a religião, as tradições. 

Existe, entre as professoras, uma expectativa muito significativa 
quanto à continuidade· do processo de capacitação. Há uma queixa ge
ral: querem trazer a realidade indígena para a sala de aula, mas não 
sabem como. Prendem-se ao currículo oficial, que conseguem nos De
partamentos de Educação, ou a algum livro didático, todavia não sa
bem se desligar deles. No depoimento de uma delas encontramos: "Sei 
dançar o Toré, como faço para levá-lo à sala de aula?" Esta é uma 
realidade que preocupa o Grei que busca subsídios para eliminá-la. 

As capacitações pedagógicas foram realizadas por duas técnicas 
do Departamento de Alfabetização, com o tema central girando em 
torno de alfabetização e iniciação do ensino da Matemática; e ainda 
por uma técnica do Grei que, com o auxílio dos índios presentes, dis
cutiu questões indígenas. A primeira parte é desenvolvida dentro do 
esquema oficial do Estado, afinal a maioria das escolas, com uma úni
ca exceção, a Escola do Yatê, funciona como qualquer outra. A se
gunda parte tenta resgatar para a escola um pouco da vivência indíge
na. 

Nos sete grupos, foi unânime a avaliação positiva para haver con
tinuidade desse processo, que, por um motivo ou outro, não foi possí
vel realizar no primeiro semestre, mas já no segundo será retomado. 
Por outro lado, a avaliação será uma prática de rotina para gerar sub-

_, sídios para a escolha de conteúdos que atendam às suas realidades e 
necessidades, com vistas a uma mudança de atitudes compromissadas 
com uma prática pedagógica que fortaleça e resgate o patrimônio étni
co e cultural indígena. 

O propósito é realizar uma capacitação sistemática envolvendo as 
professoras da Funai e as municipais, para planejamento discussão· de 
assuntos pertinentes à sua realidade e troca de experiências. Há a 
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intenção do Estado de realizar oficinas de treinamento e de criativida
de e caravanas educativo-culturais; o Grei pretende envolver as escolas 
indígenas nesses eventos e mais: sugerir que a temática indígena esteja 
presente para que a população não-índia conheça um pouco mais so
bre o índio brasileiro, já que os livros didáticos são omissos quando 
o assunto se relaciona com o mundo indígena. 

Uma das ações prioritárias definidas no 1 Encontro era a do reco
nhecimento, por parte do Estado, das escolas da Funai. Como foi co
mentado anteriormente, isso já aconteceu. A importância daquela Por
taria é que os alunos da Funai passam a ter documentos aceitos pelas 
escolas do Estado para ingressarem na 5 ~ série. Antes dependiam de 
um consenso entre pais, professoras e diretoras para aceitarem esses 
alunos. Algumas escolas exigiam testes, outras muitas vezes alegavam 
não poder recebê-los. Há caso de estudantes que, necessitando de um 
histórico escolar, ficavam sem poder tê-los ao não comprovarem, com 
documentos, que haviam cursado as quatro primeiras séries ... 

Outra ação necessária é a de produção de material didático. O Grei 
partia do princípio de que as professoras e os alunos poderiam colher 
material e elaborá-los para serem usados em sala de aula. Como até 
agora isso não foi possível, duas técnicas do Grei tomaram a si esta 
responsabilidade e se puseram a campo. Estão realizando gravações 
em fita cassete e vídeo nas comunidades, com o propósito de produzir 
material didático, com o objetivo específico de montagem de textos 
sobre o dia-a-dia da aldeia e fatos passados contados pelos moradores 
mais velhos. Esses textos, dependendo do assunto, poderão ser usados 
em diferentes situações em sala de aula. Pretende-se a partir deles, su
gerir atividades pedagógicas. Com os que falam sobre o passado do 
grupo, o objetivo é tentar construir um pouco de sua história para 
encaixá-la no estudo da História do Brasil. Reconhece-se a precarieda
de de recursos para a relevância desse trabalho de resgate, mas o obje
tivo do Grei é que esse começo de coleta de dados incentive a comuni
dade escolar a pesquisar sua vida. 

O plano de ação prevê que os primeiros textos sejam levados às 
escolas para serem trabalhados, discutidos, criticados e reelaborados 
pelos alunos e professoras para então serem publicados e divulgados 
tanto para as comunidades indígenas como para as escolas do Estado. 
Fica inserido aí um outro objetivo: eliminar a figura estereotipada do 
índio no livro didático. 

O Grei aguarda definição da Aldeia de Águas Belas quanto ao en
sino do Yatê, para então se dedicar à publicação de textos na língua 
dos Fulniô, embora considere-o de suma importância. 
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Com o desenvolvimento de um processo contínuo de capacitação 
e da produção constante de material didático específico para as esco
las indígenas, pretende-se que os docentes alcancem uma autonomia 
didático-pedagógica para realizarem um ensino de qualidade. O Grei 
tem consciência de que só esses primeiros passos não bastam, massa
be que o caminho começou a ser trilhado e levará à competência pro
fissional. No momento em que as professoras estejam seguras de sua 
atualização e aperfeiçoamento, saberão trabalhar sua realidade, tra
rão a cultura indígena para dentro da sala de aula, levarão a sala de 
aula para dentro da comunidade, serão auto-suficientes em seu traba
lho e assim fortalecerão a identidade étnica dos grupos indígenas, que 
se conhecerão melhor a partir do trabalho efetuado pela escola. 

6. Metas prioritárias para as escolas indígenas 

Foi alcançada uma das metas mais urgentes, a da regularização 
das escolas, como já foi comentado anteriormente. As metas que se 
referem à capacitação pedagógica e à produção de material didático 
já estão em andamento, embora o processo esteja ainda caminhando 
devagar, como também foi explicado acima. 

Outras metas ainda não atingidas, mas que continuam sendo prio
ritárias são: 

• alfabetização de jovens e adultos - garantir tanto a alfabetiza
ção quanto a continuidade dos estudos no sistema regular de . 
ensino; 

• criação de cursos de 5 ~ à 8 ~ séries - as escolas em área indígena 
atendem apenas de 1 ~ à 4 ~ séries; para continuar os estudos, os alu
nos caminham distâncias enormes para estudar na cidade; 

• ensino profissionalizante formal e informal - criar condições 
para os alunos freqüentarem cursos que levem em consideração 
os anseios comunitários ou individuais; 

• proposta curricular - abrangendo o conteúdo regular oficial, 
mas levando em conta o momento histórico e o contexto socio
político do grupo com vistas ao fortalecimento e valorização do 
saber indígena; 

• calendário escolar - deverá se moldar às exigências e necessi
dades socioeconômico-culturais e religiosas da comunidade; 

• formação especial de pessoal docente e de apoio - conseguir 
abrir espaço no programa curricular dos cursos de Magistério 
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para atividades específicas relacionadas com a cultura indígena; pos
sibilitar a aprendizagem de técnicas de ensino bilíngüe, para a for
mação de recursos humanos para apoiar e dinamizar o ensino do 
Y atê na escola Fulniô. 

7. Considerações finais 

Descreveu-se aqui a história do Grei junto às comunidades esco
lares indígenas. O trabalho desse grupo representa o ponto de partida 
para novos rumos da educação indígena no Estado de Pernambuco. 
Pretende-se que haja mudanças profundas de comportamento, a par
tir da transformação das atitudes quase passivas do momento., para 
um posicionamento de reflexão, análise e crítica que levarão a uma prá
tica pedagógica condizente com a realidade concreta do processo de 
ensino-aprendizagem. 

É pretensão do momento aproveitar o reconhecimento oficial das 
escolas pelo Estado, para inseri-las em todos os programas de assistên
cia ao educando, tais como distribuição de material escolar e livro di
dático, além da merenda, para que elas também sejam favorecidas. 

Considera-se importante a continuidade dos cursos de capacita
ção pedagógica e do processo de produção de material didático. 

Não se descarta o apoio à escola bilíngüe, necessitando-se, no mo
mento, ter acesso a técnicas próprias para esse tipo de ensino, para po
der atender à Escola do Yatê. 

O patrimônio cultural dos índios de Pernambuco está se perden
do à medida que o contato com a sociedade envolvente vai se tornan
do mais asfixiante. Cabe ao Estado respeitar os grupos indígenas e 
ajudá-los a preservar o pouco que ainda resta de sua cultura milenar. 
É uma dívida histórica que é preciso resgatar dando oportunidade ao 
mundo indígena de sobreviver e aos "brancos" de conhecê-los melhor 
e respeitá-los mais. 

As metas e diretrizes traçadas para uma Política de Educação In
dígena em Pernambuco deverão propiciar a melhoria da oferta do en
sino de qualidade e conduzir os povos indígenas ao pleno exercício dos 
direitos constitucionalmente conquistados. 
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NOTAS 

1 A autora deste optou por inserir trechos da proposta de Política de Educação Indígena, visto ter 
participado da elaboração do documento final e não ver necessidade de reescrever um texto que 
continua atual. 

2 Durante um semestre, a professora Fulniô recebeu assessoria lingüística através do Núcleo de Estu
dos lndigenistas - NEI - da Universidade Federal de Pernambuco. 
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O PROCESSO EDUCATIVO DOS INTERNATOS PARA 
OS ÍNDIOS DO ALTO RIO NEGRO - AMAZONAS 

1. Introdução 

V aléria Augusta Weigel 
José Ademir Ramos 

Esta pesquisa analisa as manifestações da política educacional im
plantada pelos salesianos, em consonância com o governo brasileiro, 
na região do Alto Rio Negro, Estado do Amazonas. 

Nesta região, os religiosos salesianos, a convite do bispo de Ma
naus, D. Frederico Benício de Spiza Costa, referendado pelo Papa 
Pio X, criaram, a partir de 1915, "núcleos de civilização" (Brüzzi, 
1979) em que funcionavam internatos masculinos e femininos para 
crianças índias, além de oficinas, maternidade, armazém e igreja. To
do esse empreendimento foi construído com a força de trabalho indí
gena. 

A investigação vem se desenvolvendo através do exame de manus
critos, documentação oficial e fontes bibliográficas, assim como pelo 
estudo de depoimentos e entrevistas com ex-alunos e missionários. A 
metodologia exigiu o deslocamento dos pesquisadores para a região do 
Alto Rio Negro, quando se efetivou a coleta de dados e o registro ico
nográfico da arquitetura e dos espaços produzidos pela empresa mis
sionária. 

Com este estudo pretendemos contribuir para ampliar a compreen
são do processo educacional na Amazônia e subsidiar a luta dos povos 
indígenas na elaboração de uma outra política educacional que afirme 
a historicidade do sujeito índio. Este trabalho recebeu financiamento 
do CNPq e encontra-se em fase de conclusão. 
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2. Demarcando o campo de estudo 

O Alto Rio Negro caracteriza-se por ser uma região pluricultural 
habitada por diferentes povos1• Lingüisticamente, esta diversidade tem 
se configurado como um obstáculo ao processo de dominação e explo
ração desta área. 

No início do século, D. Frederico Costa, em sua Carta Pastoral, 
afirmava que "o portuguez parece uma língua completamente extran
geira. Alguns poucos cearenses que encontramos, e outras pessoas de 
outros estados, falavam com mais facilidade o hespanhol do que a sua 
própria língua" (Costa, 1909:39). 

Esta afirmação do bispo de Manaus pode ser corroborada por inú
meros depoimentos2 que referem a necessidade de impor e expandir 
a língua portuguesa entre os indígenas, como forma de consolidação 
política e econômica das empresas extrativistas e de missionários. 

É neste contexto que se criaram os internatos religiosos - exis
tentes de 1916 a 1989 - destinados a educar as crianças indígenas do 
Alto Rio Negro, hoje transformados em escolas municipais e estaduais. 
Para esses internatos, meninos e meninas mdios eram recrutados e aí 
recebiam ensino primário, eram proibidos de falar suas línguas mater
nas, eram iniciados na religião católica e no aprendizado de hábitos 
e padrões estranhos à sua cultura, como relata uin índio Tukano, egresso 
do internato de Pari-Cachoeira: 

Aos oito anos entrei no Colégio Salesiano, em Pari-Cachoeira, sem 
falar o Português; eu não sabia que era índio, não sabia que era 
das últimas das tribos, não sabia que era discriminado, que preci
sava trabalhar muito para comer: quando índio pesca, reparte tu
do; não sabia que as pessoas são desiguais, que existe ricos e po
bres. No internato construído pelos índios, rezavam antes e de
pois de tudo, mais ou menos umas cem vezes ao dia. A comida 
era uma sopa sem gosto e eu era acostumado com peixe, beiju, 
mingau e chibé. Todo mundo tomava remédio, quem precisava 
e quem não precisava. 

A presença dos missionários salesianos na região efetiva-se a par
tir de 1915 com a posse do prefeito apostólico nomeado pelo Papa Pio 
X. Segundo o documento "Nas Fronteiras do Brasil", os salesianos 
vieram desbravar "terras inóspitas com a energia de pioneiros decidi
dos a alargar as fronteiras da civilização e a ampliar os horizontes da 
Fé" (Salesianos, 1990:32). 
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O projeto de educação dos salesianos era amparado pelas diretri
zes da estrutura de poder do Estado brasileiro, obtendo assim o apoio 
de diversos ministérios e instituições governamentais. 

Apesar de todo esse empreendimento voltado para a "expansão 
das fronteiras da civilização" ,,com a imposição da língua portuguesa 
e de padrões culturais "superiores", nossas conjecturas são de que os 
povos indígenas têm resistido de diversas formas a este processo desa
gregador de suas sociedades. 

Em São Gabriel da Cachoeira, sede do município, onde se con
centra a infra-estrutura de serviço público e de escoamento da produ
ção extrativa de toda região, pudemos presenciar conversações nas lín
guas indígenas em praças, em bares e em festas. O único lugar onde 
não é usual a manifestação da diversidade das línguas é a escola. 

Buchillet (1988) em seu trabalho sobre os desana do Rio Uaupés, 
região do Alto Rio Negro, analisa a importância da língua para a cons
trução da identidade do homem. 

A autora afirma que a alteridade lingüística representa a alterida
de do ser. O não-reconhecimento das diversas identidades étnicas e, 
portanto, o cerceamento de seus códigos sociais e a negação do seu cam
po semântico implica não só a desintegração da sociedade tribal, co
mo também a perda da identidade etnocultural. 

Neste sentido, a análise que estamos construindo desenvolve-se em 
torno de questões-problemas, cuja explicitação auxiliam a demarcação 
e a especificação do campo de estudo. Estamos analisando: 

a) os pressupostos teóricos e filosóficos que fundamentaram as ações 
dos internatos e que se constituíram na matriz conceituai presente no 
discurso dos religiosos-educadores, isto é, o corpo de idéias que consti
tuía o pensamento da Igreja Católica na primeira metado do século XX, 
respaldando a criação dos internatos na região Alto Rio Negro e per
meando o empreendimento de práticas pedagógicas, com o objetivo de 
dar formação humanística e profissional aos filhos dos indígenas de di
ferentes nações; bem como a visão de mundo e as concepções veicula
das pelos religiosos em seu trabalho de formação e em seu discurso; 

b) o processo pedagógico dos internatos, isto é, as ações formati
vas e disciplinares utilizadas pelos religiosos para submeter os alunos 
indígenas aos esquemas educativos previstos no currículo escolar e que 
circunscreviam no projeto cultural e político definido pelos seguidores 
de D. Bosco; 

c) o modo como os internatos se inserem e se articulam com o pro
cesso de desenvolvimento econômico e sociocultural da região amazô-
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nica, decorrente da ampliação e fortalecimento do modo de produção 
capitalista, isto é, o papel desempenhado pelos internatos na questão 
da subordinação, expropriação e exploração dos indígenas pelo capi
tal, explicitando os interesses mediados e atendidos, a referência estru
tural e a pertinência dos indígenas ao processo desigual e combinado 
do desenvolvimento do capital.ismo que produz e reproduz relações so
ciais capitalistas e não-capitalistas; 

d) o processo da ação dos internatos junto às populações indíge
nas, isto é, a repercussão que a atividade formadora dos religiosos tem 
no processo histórico de construção da consciência social e da identi
dade ideológica dessas populações, apreendendo o movimento que se 
produziu através do modo como os indígenas resistiram/integraram
se aos padrões e valores culturais impostos. 

3. Justificando a importância da pesquisa 

Em nossos estudos a respeito da problemática do Alto Rio Negro, 
constatamos a ausência de conhecimentos sistematizados sobre o pro
cesso educativo dos internatos destinados aos índios, nesta região, na 
qual as ordens religiosas desempenham um papel importante para es
tabelecimento de um projeto de conquista e dominação da Amazônia. 

Desde o período da colonização, a Igreja Católica (século XVII) 
esteve aliada a portugueses e espanhóis, empenhada em converter o "gen
tio ao grêmio da catolicidade, o que envolvia também uma conversão 
ao domínio político do europeu ibérico''. As obrigações dos missioná
rios relativas à ''assistência intelectual e espiritual aos moradores e fi
lhos constavam, no particular do indígena: da modificação de seus há
bitos de nomadismo; do ensino da língua portuguesa; do seu preparo 
técnico, nos ofícios mecânicos; do agrupamento das tribus em núcleos 
de sentido urbano; da modificação do regimen de trabalho dispersivo 
num trabalho disciplinado, de fundo agrícola; da reforma dos modos 
de vida social, através dos vínculos de família e de maior exaltação às 
fórmulas de dignidade individual e doméstica" (Ferreira Reis, 1942:8). 

Neste sentido, podemos reafirmar as palavras de Ferreira Reis (op. 
cit.), "na Amazônia, não houve modificação de processo", quando 
nos deparamos com as ações educativas dos internatos salesianos no 
Alto Rio Negro, empreendidas na primeira metado do século XX. O 
depoimento do general Boanerges Lopes de Souza testemunha fatos 
deste processo. 

288 



Visitamos toda a Missão, constatando a ordem, o asseio e o zelo 
dos missionários, a cuja frente se acha o padre João, boníssimo 
e abnegado sacerdote. Nas festas que nos proporcionaram por oca
sião da nossa descida do Tiquié, já na classe dos meninos, já na 
das meninas, tivemos a satisfação de verificar o carinho, a dedi
cação e o amor com que as Irmãs e os Padres tratam a infância 
indígena. Revelam as crianças grande aproveitamento e sobretu
do exacto conhecimento de nossa nacionalidade. Como em São 
Gabriel, os missionários de Taracuá imprimem cunho patriótico 
ao ensino, desenvolvendo nos jovens o amor à Pátria e cultuando 
a sua bandeira, os seus grandes homens, as suas datas gloriosas 
(Ferreira Reis, 1942: 99-100). 

Neste contexto, entendemos que a realização desta pesquisa virá 
contribuir, em primeiro lugar, para a desmistificação do discurso mis
sionário persuasivo que apresenta valores absolutos, idealistas e a-his-

, . 
tor1cos. 

Por outro lado, a p~squisa também contempla reivindicações de 
lideranças indígenas, no que se refere a subsidiar o estabelecimento de 
uma política educacional bicultural, na medida em que contribuirá com 
elementos para ampliar a compreensão de sua própria história, na pers
pectiva da construção de um projeto político em que os povos indíge
nas sejam os sujeitos do controle cultural - entendido este controle 
como "el sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión 
sobre los elementos culturales" (Batalla, 1989: 10). 

A questão do controle cultural está diretamente ligada ao reco
nhecimento da alteridade que consiste na reafirmação de sua identida
de etnocultural e de sua língua: " ... falar a própria língua é antes de 
tudo, para um povo, ser livre, por meio dela, para produzir em todos 
os níveis, isto é, para concretizar e para tornar visível para si e para 
os outros a sua relação com o mundo'' (Glissant, 1983 :9). 

4. Compreendendo a formação dos internatos 

O Alto Rio Negro, região situada a noroeste do Estado do Ama
zonas, compreende áreas cortadas pelo Rio Negro, seus afluentes (Uau
pés, lçana, Xié) e subafluentes (Tiquié, Papuri, Aiari) constituindo o 
município de São Gabriel da Cachoeira. A sede, com o mesmo nome 
do município, está distante cerca de 1.000 km da capital do estado, 
Manaus, e originou-se da construção de um forte levantado em 1761 
pelos portugueses. 
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Nesta região, os religiosos salesianos, a partir de 1915, desenvol
veram um trabalho de catequese, fundando missões, internatos e esco
linhas destinados a cristianizar e educar os jovens de numerosas na
ções indígenas que habitam o Alto Rio Negro. 

Dom Pedro Massa, bispo-prelado do Rio Negro, na obra come
morativa do cinqüentenário das missões salesianas na região, aponta 
a existência de oito grandes centros missionários, quarenta escolas nas 
aldeias e dezessete internatos, em pleno funcionamento em meados da 
década de 60 (Massa, 1965). Oito grandes internatos resistiram atuan
do por sete décadas em São Gabriel da Cachoeira, Pari-Cachoeira, Ta
racuá e Yauaretê. Como os outros, hoje também estão desativados e 
transformaram-se em escolas municipais e estaduais. 

Os centros missionários, concebidos como ''núcleos de civiliza
ção'', foram organizados de modo a ter um internato para meninos 
e outro para meninas, oficinas de trabalho, hospitais, maternidade e 
igreja. Sobretudo, foram construídos estrategicamente nas vizinhan
ças de aldeias indígenas, como forma de facilitar o recrutamento da 
força de trabalho indígena e sua subordinação à racionalidade do sis
tema capitalista, submetendo os índios a outras instituições de valo
res, como descreve o padre Brüzzi: "o indígena é estimulado ao traba
lho. Tudo o que ele produzir, além do necessário para o seu consumo, 
será adquirido e bem pago pelas missões" (Brüzzi, 1979). 

A problemática dos internatos religiosos deve ser compreendida 
no contexto da conquista da região e do processo de expansão do capi
talismo na Amazônia. Neste processo, as instituições religiosas têm exer
cido um papel de instrumento ideológico, pacificando e subordinando 
os povos indígenas, favorecendo os interesses hegemônicos das oligar
quias regionais e dos grupos econômicos internacionais. 

Do século XVII até o .terceiro quartel do século XVIII, os missio
nários constituíram-se em aliados imprescindíveis da Coroa Portugue
sa, no processo de recrutamento, aprisionamento e controle da força 
de trabalho indígena, utilizados como mão-de-obra escrava na ativi
dade econômica do período - extrativismo de produtos vegetais (ca
cau selvagem, cravo, canela do mato, salsaparrilha, baunilha, tinta de 
urucum, anil e óleo de copa1ba - as "drogas do sertão") para 
exportação. 

Foram instituídas as aldeias de repartição, locais onde os índios 
eram mantidos prisioneiros e obrigados a trabalhar, num sistema rota
tivo em que dois terços dos índios sempre estivessem em atividade fora 
da aldeia durante o ano; estas aldeias de repartição eram controladas 
por missionários. 
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O processo de recrutamento dos índios, para subjugá-los e integrá
los às atividades produtivas do sistema econômico implantado pela Co
roa Portuguesa, consistia em ''descimentos'', ''resgates'' e ''guerras 
justas"; estas operações "passavam a depender da Junta das Missões 
e todas as expedições - oficiais ou privadas - deviam ser sempre acom
panhadas por um missionário, que julgava a legalidade do cativeiro" 
(Bessa Freire et ai., 1987:39), conforme determinavam as leis portu
guesas. 

Mesmo depois da expulsão dos missionários jesuítas (em 1759), 
com a implantação do Diretório Pombalino3 que substituiu o regime 
de padroado4, novas outras ordens religiosas foram articuladas pelo 
Estado português e contribuíram para a implantação do projeto colo
nial, redefinindo-se o papel das missões. 

Tanto num sistema quanto no outro, as ações dos missionários 
mediaram uma política de descaracterização das culturas indígenas, ace
lerando o processo de subordinação à sociedade nacional, o que se dá 
mediante a desintegração das sociedades tribais e incorporação de uma 
outra organização de produção, associada a uma racionalidade 
mercadológica. 

Esta descaracterização se manifesta através da transformação das 
aldeias em missões e destas em cidades com denominações portugue
sas, intensificando o processo de "portugalização" determinado pelo 
Diretório Pombalino, em seu item 6: "Para desterrar este perniciosís
simo abuso, será hum dos principáes cuidados dos Directores estabele
cer nas respectivas Povoaçoens o uso da língua Portugueza". 

Ainda no final do século XIX, os governantes da Província do 
Amazonas incentivavam e apoiavam as missões religiosas, conside
rando-as como importante instrumento no processo por eles denomi
nado de "civilização dos selváticos". Nos pronunciamentos desses go
vernantes é possível notar que os povos indígenas são concebidos co
mo seres inferiores e selvagens, o que justificava as medidas empreen
didas para dominá-los e incorporá-los ao processo produtivo implan
tado pelos europeus na Amazônia. Segundo esses governantes seriam 
grandes "as vantagens que a Província ganharia com a civilização 
dessas hordas numerosas que por seus extensos ermos vagueam", em 
termos de braços para o trabalho, como afirmava Tenreiro Aranha 
(AP A, 1852). 

A política da Igreja Católica, no início do século XX, continuava 
a visar à conversão dos índios ao catolicismo. Particularmente no Alto 
Rio Negro, área de limite com dois países, os missionários salesianos 
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submeteram-se às diretrizes de uma política integracionista, coordena
da pelas forças militares, visando não só a "civilizar" os índios, como 
a consolidar as fronteiras do Estado brasileiro. No entender do major
brigadeiro do ar Protásio Lopes de Oliveira, integração do índio é 
"abrasileiramento, ... expansão do idioma pátrio, ... o reconhecimento 
e o uso dos símbolos da pátria, ... tudo isto representa uma verdadeira 
Guerra de Conquista que o Brasil está fazendo em seu próprio territó
rio'' (apud Brüzzi, 1979). 

Isto, em outras palavras, significava a postura etnocêntrica que 
justificou sua aliança com as classes dominantes locais e de fora da 
região. Além disso, o desempenho dos religiosos salesianos colocava
os como executores dessa política integracionista e, desse modo, forta
leciam sua dominação sobre os indígenas. Estes, por sua vez, interpre
tavam o discurso missionário como ordens governamentais, o que tes
temunhado por Curt Nimuendaju, em carta a Carlos Estevão de Oli
veira, datada de 22 de junho de 1927: 

Em Urubuquara encontrei os índios Tariana no início de uma fes
ta em estylo antigo: Humildemente os chefes se chegaram a mim 
para me pedir desculpa que ainda assim procediàm, pois esta dan
ça seria a última, despedida dos costumes antigos, é assim que a 
festa tivera acabado elles tratariam imediatamente de cumprir as 
ordens do Governo aniquilando em seus enfeites antigos e tratan
do de construir casinhas em alinhamento em logar da sua impo
nente maloca que media 30m x 40m; assim" João Padre" lhes ti
nha ordenado (MEP, 1927). 

Sem dúvida, a contribuição das missões religiosas tem sido susci
tada pelo Estado para conseguir a submissão do índio, silenciando-o; 
e esta colaboração tem sido prestada de formas variadas; a imposição 
da língua portuguesa é uma delas. Nesta perspectiva, a função da es
cola na Amazônia tem sido, historicamente, "civilizar", cristianizar 
e "portugalizar" o índio, integrando-o ao processo de trabalho capi
talista. O item 7 do Diretório Pombalino já determinava que 
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( ... )haverá em todas as Povoaçoens duas Escolas públicas, huma 
para os Meninos, na qual se lhes ensine a Doutrina Cristãa, a ler, 
escrever e contar na forma que se pratica em todas as Escolas das 
Naçoens civilizadas; e outra para as Meninas na qual, além de se
rem instruídas na Doutrina Christãa, se lhes ensinará a ler, escre
ver, fiar, fazer renda, cultura e todos os mais ministérios próprios 
daquelle sexo (p. 194). 



Contrapondo-se a esta determinação os indígenas estabeleceram 
formas de resistência contra a instituição de língua portuguesa. Os re
gistros constantes do "Relatório sobre as escolas públicas das fregue
sias do Rio Solimões", do poeta Gonçalves Dias5 (1861), revelam co
mo, em meados do século XIX, ainda estava forte esta resistência; o 
Português era a língua oficial nas escolas, mas não fazia parte das ou
tras relações sociais no cotidiano. E, neste período, o Estado não pos
suía mecanismos de controle capazes de assegurar o uso efetivo da lín
gua portuguesa. 

Ainda no final do século XX, guardadas as especificidades deste 
momento histórico, constatamos que os índios continuam resistindo 
ao uso da língua portuguesa, conforme demonstram os resultados da 
pesquisa empreendida por Lescure: 

Cada grupo fala sua própria língua. A língua Tukano mesma fun
ciona como língua de comunicação entre os diversos grupos Tu
kano sendo, às vezes, exclusivamente entre eles, como entre os Ta
riano. Por outro lado, os Baré e, em certos casos, os Baniwa ado
taram aos poucos a Língua Geral como materna. A Língua Ge
ral, ou Nheengatu, língua franca da Amazônia da época colonial, 
é ainda falada como língua materna por comunidades ribeirinhas 
"caboclas" do Rio Negro, acima de Barcelos até a fronteira vene
zuelana (Lescure, 1990: 315-6). 

O processo de implantação da Língua Portuguesa e, conseqüente
mente, de descaracterização das culturas vem se desenvolvendo com 
a efetiva participação do trabalho educativo dos missionários. Entre
tanto, a presença dos povos indígenas na Amazônia, a diversidade cul
tural e o multilingüismo são evidências de que o projeto pombalino, 
a portugalização da região amazônica, está ainda por ser concluído. 

Por outro lado, é importante destacar que a universalização do 
ensino no Brasil não tem sido prioridade das políticas governamentais; 
e isto manifesta-se, concretamente, através dos altos índices de não
acesso à escola verificados na Amazônia6 e no Brasil. 

Nossa suposição é de que a ação educativa dos internatos religio
sos do Alto Rio Negro possibilitou a ampliação de um processo de si
lenciamento do índio, como é de interesse do Estado. Segundo Hari
che (apud Orlandi, 1990), ''com esse silêncio, o Estado procura man
ter a distância, ignorar, e mesmo sufocar a questão crucial do sujeito, 
isto é, dos modos com que o sujeito pensa, deseja, critica e resiste". 
Esse processo pode ser identificado no seguinte depoimento: 
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( ... )aí a outra derrota do índio, porque o índio foi ensinado adi
zer sim ou não; a palavra dele tinha que ser passiva obedece e só 
(ex-aluno). 

Desse modo, a ação dos internatos teriam contribuído para esse 
apagamento do índio que, segundo Orlandi (1990) vem se dando his
toricamente, não só em termos das suas práticas, mas, sobretudo em 
termos da própria existência do sujeito índio. É preciso, assim, anali
sar o discurso dominante nos internatos, apreendendo a sua historici
dade, isto é, captando os sentidos que nele se confrontam, o silêncio 
nele existente, como também aquilo que foi silenciado. 

A presença da ordem dos religiosos salesianos no Alto Rio Negro 
situa-se no contexto da Primeira Guerra Mundial, fato histórico que 
contribuiu também para a disciplina militarizada implantada nos in
ternatos. Neste período registra-se um elevado número de missioná
rios estrangeiros na região, até mesmo fugitivos de guerra. Todos eles 
constituíam parte da equipe dirigente dos colégios. 

Nos depoimentos dos ex-alunos, constatamos que a maior repres
são política vivida pela sociedade brasileira (segunda metade dos anos 
60 e início da década de 70) provocou o recrudescimento da rigidez dis
ciplinar dos internatos: 

( ... )o aluno tinha que ser controlado; até o próprio irmão contro
lava; qualquer língua fora, alguém que falasse tukano, tinha que 
ficar de castigo ( ... ) (ex-aluno). 

A fim de exercer essas funções ideológicas e políticas, os religiosos
educadores organizaram um regime pedagógico e disciplinar que in
cluía rígidos horários para cumprimento de todas as atividades, e um 
esquema de castigos que visava a punir com severidade qualquer ato 
de indisciplina ou de subversão da ordem. Para análise desse processo 
pedagógico dos internatos, tentaremos reelaborar a categoria "insti
tuição total" construída por Goffman (1974) e definida pelo autor 
como: 

( ... ) um local de residência e trabalho onde um grande número 
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 
mais ampla por considerável espaço de tempo, levam uma vida 
fechada e formalmente administrada (Goffman, 1974: 11). 

Para os internatos salesianos eram recrutadas crianças e jovens ín
dios de 8 a 15 anos, que passavam a residir nos colégios no período 
de janeiro a novembro, trabalhando e recebendo aulas formais. Os re-
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ligiosos-educadores fundamentavam-se na pedagogia de Dom Bosco 
e pretendiam desenvolver com os índios a mesma formação que minis
travam aos filhos dos agricultores, em seus colégios de Turim, no nor
te da Itália, visando a constituir o "bom cidadão e o bom cristão" (Mo
desti, 1975). 

De acordo com o pensamento pedagógico de Dom Bosco, deno
minado "sistema preventivo de educação" - o qual, segundo este edu
cador, baseava-se no tripé caridade, dedicação e amor - os 
missionários-educadores exerciam uma presença constante em todos 
os momentos da rígida rotina de estudo, trabalho, lazer e descanso, 
de modo a conseguir que os indígenas-educandos fossem colocados ''na 
moral impossibilidade de cometer falhas" (Modesti, idem), tomando 
como parâmetro de conduta os padrões de valores próprios da cultura 
ocidental cristã veiculada pelos salesianos. 

Até meados da década de 60, a formação recebida nos internatos 
constituía-se de instrução elementar (ler e escrever em língua portuguesa 
e contar), ensino religio~o e educação para o trabalho, sendo: para os 
meninos, agricultura, carpintaria, marcenaria e olearia; para as meni
nas, cozinha, tricô, bordado e artesanato, embora estas também tra
balhassem nas roças dos colégios. 

Esta formação encontrava respaldo na legislação educacional vi
gente, na medida em que as normas deste período7 a) prescrevem en
sino profissionalizante para os pobres; b) são omissas quanto às esco
las não-oficiais (entre estas as particulares e confessionais, como os in
ternatos religiosos), prevendo para elas apenas inspeção federal, quando 
pretendessem a equiparação às escolas federais; c) preocupam-se fun
damentalmente com o ensino de nível secundário e superior, deixando 
de tratar do ensino primário ou elementar; e além disso, a reforma edu
caeional de 1942, ao tratar do ensino profissional, refere-se priorita
riamente ao ensino técnico que deveria ser ministrado nos cursos após . , . 
o pr1mar10. 

Desse modo, a legislação educacional existente entre 1915 e 1960, 
por não visar à formação dos grupos sociais dominados, deixa de pres
crever orientações necessárias à organização e funcionamento do nível 
de ensino a que estes grupos conseguiam ter acesso, permitindo que 
os internatos do Alto Rio Negro fossem organizados de acordo com 
as diretrizes da congregação religiosa salesiana. 

Com a promulgação da Lei Federal n~ 4.024/ 61 de Diretrizes e 
Bases da educação nacional (LDB) é introduzido no ensino formal dos 
internatos o curso ginasial e, a partir da vigência da Lei Federal n ~ 
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5.692/71, é organizado o ensino de 2~ grau, com introdução dos cur
sos de magistério nos colégios de São Gabriel da Cachoeira, e de auxi
liar de enfermagem nos de Yauaretê. 

Como instituição total, os internatos caracterizavam-se por um rí
gido controle do tempo e do corpo dos internos; isto se fundamenta, 
de acordo com Brüzzi, na concepção dos educadores salesianos, segun
do a qual ''o processo civilizador salesiano começa pelo corpo para atingir 
a alma" (Brüzzi, 1979). A seqüência e a divisão das atividades permi
tiam aos religiosos-educadores o domínio e a posse de todas as ações 
dos alunos-índios. O controle era sinalizado pelo toque do sino que in
dicava o início e o término de cada tarefa: era o tempo de rezar, era o 
tempo de trabalho, era o tempo de alimentar-se, como relata o ex-aluno: 

( ... ) o horário era marcado ( ... ) de manhã a gente levantava e ia 
para a igreja; rezava todo o dia missa sete horas e seis horas esta
va de pé e ia pro rio tomar banho, lavar o rosto e voltar. Tudo 
isso na fila, um atrás do outro, fila indiana. Na volta trocava a 
roupinha e ia pra missa rezar. E na igreja, o cara ficava, um lado 
menina outro lado menino, porque o menino não podia olhar na 
cara da menina e nem a menina podia olhar na cara do menino; 
era controlado esse sistema. Quem controlava era a freira dali; e 
o outro lado era os padres. ( ... )na volta da missa já tocava o sino 
pra ir tomar mingau. O mingau era feito de farinha tipo gorgulho 
( ... )depois do mingau seria o café. Quando os alunos ficavam al
gum minuto assim dispersado, já tocava o sino de novo para os 
alunos se recolherem, ficarem em fila, ficarem em forma, era sis
tema militar mesmo; ficar em forma e rezar. E depois da reza, dis
tribuir o trabalho que ia se fazer ( ... ) 

Neste depoimento, é possível apreender a vigilância que os reli
giosos - os quais, de acordo com o conceito de Goffman (idem) po
diam ser chamados de equipe dirigente - exerciam sobre os meninos 
e meninas, para controlar a sua sexualidade. Podemos afirmar que es
ta vigilância fundamentava-se na visão estereotipada e etnocêntrica acer
ca do comportamento dos índios. Além disso, esta vigilância parece 
fazer parte de um mecanismo de segregação, na forma como entende 
Foucault, quando se refere aos internos dos asilos. Segundo este au
tor, "a segregação ... tem o sentido preciso: não se trata de preservar 
os doentes da influência profana ... , mas de colocar o alienado no inte
rior de um elemento moral, onde ele se verá em debate consigo mesmo 
e com o seu meio" (Foucault, 1978:477-8). 
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A análise da segregação religiosa elaborada por este autor pode 
auxiliar-nos na compreensão do processo de alienação dos alunos nos 
internatos, o que implicava a ruptura entre o internato e a cultura in
dígena, não para preservar os valores das sociedades tribais, mas para 
catequizar ou cristianizar os índios. Simultaneamente, os índios-internos 
são direcionados para a negação de sua própria cultura e para a assi
milação de novos valores morais; em confronto com sua realidade cul
tural, estes alunos indígenas passam a ser questionados pelos outros 
e vivem um debate consigo mesmo, o que incide sobre sua própria iden
tidade etnocultural. Este conflito está presente no depoimento deste 
ex-aluno: 

Uma vez eu falei para os meus conterrâneos que eu não sabia to
car cariço. 8 Eles zombaram de mim, porque pensavam que eu es
tivesse zombando deles. Mas eu estava sendo simplesmente since
ro! Eu não sei tocar, mas eu gostaria de tocar. Para eles foi uma 
ofensa. Então diziam: esse aqui - apontavam pra mim - é bran
co, veio não sei de onde, por isso ele não sabe, não. 

Para o padre Brüzzi (1977) os índios tinham ''costumes antinatu
rais" e "uma extraordinária precocidade em assunto sexual". No es
tatuto dos internos, a salvação da alma e a implantação da moral cris
tã exigiam intenso controle sobre o ir e vir dos jovens índios, caso con
trário "dificilmente abandonam a corrupção em que vivem" (Pe. An
tonio Giacone, apud Brüzzi). 

O processo de comunicação nos internatos envolve diversas repre
sentações de mundo. Por esse motivo cada um dos pólos da comunica
ção (equipe dirigente e índios de diferentes etnias) pode decodificar men
sagens, atribuindo-lhes significações diferenciadas. Nesta relação os in
dígenas encontravam-se em posição de submissão, enquanto os religio
sos, numa posição de domínio, impunham-lhes uma compreensão de
terminada, favorecendo o silenciamento dos índios. Este confronto de 
significações está explícito no diálogo registrado pelo Pe. Brüzzi (idem): 

A uma religiosa que, explicando o Catecismo, falava do céu, uma 
menina interrompe para perguntar se no céu havia peixe. Tomada 
de surpresa, a Professora respondeu que não. A criança acrescen
tou prontamente: "Então não quero ir pra lá" ( ... ) 

Como os aldeamentos, os internatos eram constituídos de diver
sas culturas indígenas com línguas diferenciadas, o que dificultava a 
comunicação vertical, isto é, da equipe dirigente para os internados. 
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Conseqüentemente, pela necessidade de exercer controle sobre os 
alunos, a equipe dirigente proibia aos índios o uso de sua língua ma
terna, mesmo entre irmãos, impondo-lhes o Português como língua 
franca. Este procedimento implica a negação da tradição oral e todo 
o processo de comunicação das culturas indígenas, na medida em que 
se fundamenta no pressuposto, segundo o qual a história da humani
dade começa com a instituição da escrita. Dessa forma, os índios eram 
considerados "antinaturais", "bestiais" e "primitivos" e mágicos pe
los religiosos. Esta concepção justificava a predominância da cultura 
"civilizatória". 

Desse modo, o internato configura-se como uma frente expansio
nista, exercendo o poder espiritual e temporal sobre os indígenas, e es
tá situado na fronteira entre uma cultura ocidental (cristianização) e 

. culturas diferenciadas. A vitória cultural da ocidentalização vai se pro
cessando através das práticas curriculares, da introdução dos ritos ro
manos (missa), do desenvolvimento do projeto catequético, da perse
guição aos pajés, da destruição das malocas, da imposição de discipli
na do trabalho e da assunção da vergonha de ser índio. Sobre este pro
cesso refere-se Ribeiro (1980): 

A influência mais nociva da ação missionária no Alto Rio Negro 
e que operou uma mudança radical na vida econômica, social e 
religiosa de seus habitantes foi a destruição de sua célula mater: 
a maloca. Nela vivia um clã exogâmico que funcionava como uma 
unidade econômica equilibrada e solidária. 

De outro lado, este confronto não se deu de modo linear. Os indí
genas também desenvolveram processos de resistência que resultou num 
movimento de organização política com a participação tanto no nível 
regional, quanto nacional. 

Mesmo tendo um efeito desagregador da cultura, os internatos pro
piciaram aos indígenas alfabetização em língua portuguesa e um nível 
de escolaridade significativo para o Estado do Amazonas. A apropria
ção desses elementos pelos índios constituiu-se num importante insti
tuto de garantia de direitos, consolidado nas organizações indígenas9, 

nas relações de troca e nas próprias relações com os missionários. Al
guns fatos marcantes desse processo são: 

a) o julgamento da missão salesiana do ARN, em 1980, no IV Tri
bunal Russel, em Roterdam (Holanda), teve como móvel a denúncia 

, 
do índio Tukano, Alvaro Fernandes Sampaio, escrita e pronunciada 
em língua portuguesa; esta ação internacional desencadeou severas crí-
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ticas às práticas dos salesianos, as quais repercutem até hoje no enca
minhamento das práticas pedagógicas desses religiosos que passaram 
a ter uma postura não depreciativa e um compromisso com a valoriza
ção da língua e da cultura dos povos indígenas da região; 

b) a elaboração e publicação da obra Antes o mundo não existia, 
em que Tolamãn Kenhiri, índio Desana, registra em Português as nar
rativas mitológicas do seu povo, contadas por seu pai, o Kumu Umu
sin Panlõn. Esta obra mereceu tradução para o espanhol e o italiano, 
significando não só a publicidade da concepção de mundo Desana, mas 
a possibilidade de fazer o registro histórico da mitologia de um povo 
que está em processo de desestruturação, bem como de catalisar esf or
ças de solidariedade para as lutas desse povo; 

c) a formulação da carta-protesto enviada por Manoel Fernandes 
Moura, índio Tukano, ao então presidente da Funai, Octávio Ferreira 
Lima, reivindicando direitos autorais, na qualidade de tradutor das fá
bulas em Tukano, contidas na obra 100 Kixti Tukano - est6rias, coor
denada por Eduardo Lagório, em que Moura afirma, em língua por
tuguesa: 

Fiz maior sacrifício para traduzir essa fábula com idioma do Tu
kano e para a língua portuguesa, ganhando o salário de um aten
dente de enfermagem e não de lingüista, quando terminei de tra
duzir, como agradecimento da Funai, chutou na minha bunda e 
disse muito obrigado seu escandaloso. 

O domínio da língua portuguesa, neste contexto, representa afir
mação de identidade, reivindicação de direitos e garantia de participa
ção nas instâncias de poder. 

O discurso indígena, hoje, no Alto Rio Negro, mesmo conside
rando os conflitos internos existentes, denuncia o enfraquecimento so
frido pelas populações no confronto com os agentes religiosos. Os in
ternatos contribuíram efetivamente para a desestruturação da socieda
de tribal. 

( ... ) desconheceram totalmente a nossa cultura e a nossa civiliza
ção, só valorizando os valores que vêm de fora, e que não valori
za a nossa própria civilização. Então isso foi um choque muito 
grande que até agora o povo do Alto Rio Negro ainda sofre (ex
aluno). 

Como afirmamos anteriormente, esta é ainda uma análise preli
minar que não dá conta de toda a realidade estudada. Pretendemos 
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discuti-la amplamente e aprofundar as questões relativas à própria re
percussão do processo educativo dos internatos na construção da cons
ciência social das populações indígenas do Alto Rio Negro, compreen
dendo as contradições que mobilizaram forças para empreender o si
lenciamento dos indígenas, assim como para o fortalecimento do Es
tado. 

-
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NOTAS 

1 São povos que habitam milenarmente a região: Tukano, Baniwa, Desana, Pira-Tapua, Wanana, 
Arapasu, Kubewa, Tuyuka, Tariano, Maku, Karapanã, Miirit-Taspuia, Barasana e Yapa-Mahsa 
(ver Ribeiro, 1980: 20-1). 

2 Alguns depoimentos são registrados na obra de: Eduardo Galvão, 1979; J.R. Bessa Freire, 1983; 
L. Figoli, 1982; G. L. Silva, 1985; e G. Taylor, 1985. 

3 O Diretório Pombalino é um conjunto de leis, de 1757, que regulamenta e disciplina o trabalho 
forçado dos índios, extingue o poder temporal dos missionários sobre os índios, entregando-os aos 
"Diretores", e proíbe o uso das línguas indígenas (ver Bessa Freire et ai., 1987). 

4 Segundo Hoornaert, "o padroado conferia aos monarcas lusitanos o direito de cobrança e admi
nistração dos dízimos eclesiásticos, ou seja, a taxa de contribuição dos fiéis para a Igreja, vigente 
desde as mais remotas épocas . ( ... ) Na realidade não se trata de uma usurpação dos monarcas por
tugueses de atribuições religiosas da Igreja, mas de uma forma típica de compromisso entre Igreja 
de Roma e o governo de Portugal" (Hoomaert, 1977: 163). 

s O poeta Gonçalves Dias, por solicitação do governo da Província do Amazonas, criada em 1850, 
navegou os rios Solimões, até o Peru, e Negro, até a Venezuela, em 1860, visitando as escolinhas 
da região, com o objetivo de avaliar o sistema escolar existente. 

6 Segundo Willadino, de acordo com o censo de 1980, no Amazonas, apenas 4,50Jo da população 
com 10 anos ou mais possuem 1? grau e 29,40/o da população com 15 anos ou mais são analfabetos 
(ver Willadino, 1985). 

7 Estamos nos referindo à seguinte legislação educacional em nível federal: Reforma Epitácio Pes
soa, de 1901; Reforma Rivadávia, de 1911; Reforma Carlos Maximiliano, de 1915; Reforma Luís 
Alves, de 1925; Reforma Francisco Campos, de 1931; Reforma Capanema, de 1942; bem como 
em nível estadual, aos Regulamentos da Instrução Pública do Amazonas, expressos nos decretos 
de n?s l.050, de 1914; 984 e l.276, de 1918; 105, de 1925; nas leis n? l.299, de 1926; e l.267, de 
1932. 

8 Cariço é um instrumento musical utilizado pelos índios do rio Uaupés e classificado no Dicionário 
do artesanato indígena, de Berta Ribeiro, como flauta de Pã. 

9 Há no Alto Rio Negro, segundo informações obtidas em agosto de 1989, as seguintes associações: 
UNIDY - União das Nações Indígenas do Distrito de Yuarete; ACITRUT - Associação das Co
munidades Indígenas de Taracuá Rio Uaupés e Tiquié; ACIRI - Associação das Comunidades 
Indígenas do Rio lçana; AOCIRN - Associação das Organizações das Comunidades Indígenas 
do Rio Negro; ACIBRN - Associação Rural das Comunidades Indígenas do Baixo Rio Negro; 
ACIRX - Associação das Comunidades Indígenas do Rio Xié; AC - Associação de Cuecué; e 
criada recentemente (em 1991) a AINBAL - Associação Indígena do Balaio. Estas organizações 
reuniram-se na FOIRN - Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Não associadas 
à Federação, existem ainda: UCIRT - . União das Comunidades Indígenas do Rio Tiquié; 
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SOCITRU - Sociedade das Comunidades Indígenas de Taracuá Rio Uaupés e UCIDI - União 
das Comunidades Indígenas do Distrito de Yaretê. Em Manaus, há também a AMARN - Asso
ciação de Mulheres do Alto Rio Negro e a CEARN - Casa dos Estudantes Autóctones do Alto 
Rio Negro. Além disso, a direção da COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Ama
zônia Brasileira é exercida por lideranças do Alto Rio Negro. 

302 



BIBLIOGRAFIA 

APA (Arquivo Público do Amazonas) 
1852 - ''Relatório da Província do Amazonas depois da instalação 

dela" por J .B. de F. Tenreiro Aranha. 
1861 - "Relatórios sobre as escolas públicas das freguesias do Rio 

Solimões" do Dr. Gonçalves Dias, Manaos, Tipografia Silva 
Ramos. 

1914 - Regulamento geral da instrução pública do Estado do Amazo
nas a que se refere o Decreto n? 1050 de 28 de fevereiro de 1914. 

1918 - Decreto n? 1.276 de abril de 1918 - reorganiza a instrução 
pública do Estado do Amazonas. 

1918 - Regulamento geral da instrução pública do Estado do Amazo
nas a que se refere o Decreto n? 984 de 14 de outubro de 1918. 

1925 - Decreto n? 105 de 19 de novembro de 1925, altera o Regula
mento Geral da Instrução Pública. 

1926 - Lei n? 1.299, de 18 de outubro de 1926, regulamenta a instru
ção pública do Estado do Amazonas. 

1932 - Ato n? 1267 de janeiro de 1932, regulamenta a instrução pú
blica do Estado do Amazonas. 

BATALLA, Guilhermo Bonfi. "La teoria dei control cultural en eles
tudio de processos étnicos", in Arinsana, 10, Caracas, MLAL, Ju
lio/ 1989. 

BUCHILLET, Dominique, "Interpretação da doença e simbolismo no 
mitológico entre índios desana'', Boletim do Museu Paraense Emí
lio Goeldi, vol. 4, n? l, pp. 27-42. 

COSTA, Dom Frederico. Carta pastoral de D. Frederico Costa a seu
samados diocesanos, Fortaleza, Tipografia Minerva, 1909. 

FOUCAULT, Michel. História da loucura, São Paulo, Perspectiva, 
1987. 

303 



BESSA FREIRE, José Ribamar. "Da fala boa ao português na Ama
zônia brasileira", in Ameríndia, 8, Paris, CN, 1983. 

BESSA FREIRE, J.R., PINHEIRO, G.; TADROS, V.; SANTOS, F. 
DOS; SAMPAIO, P. e COSTA, H. da. A Amazónia no período 
colonial (1616 -1798), Manaus, Universidade do Amazonas, 1987. 

GALVÃO, Eduardo. Encontro de sociedade: índios e brancos no Bra
sil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 

GLISSANT, Edouard. "Após Babel", in O Correio da Unesco, 9, 11, 
Rio de Janeiro, setembro/ 83. 

GOFFMAN, Erving. Manicómios, prisões e conventos, São Paulo, 
Perspectiva, 197 4. 

HOORNAERT, Eduardo. História geral da Igreja na América Lati
na: História da Igreja no Brasil - primeira época, tomo li, Pe
trópolis, Vozes, 1977. 

LESCURE, Odile Renault. "As Línguas faladas pelas crianças do Rio 
Negro (Amazonas): descontinuidade na transmissão familiar das 
línguas", in Franco, H. B e Leal, M. F . M. (org.), Crianças da 
Amazónia: um futuro ameaçado. Belém, Unicef/Unamaz/ Ufpa, 
1990, pp. 315-323. 

MASSA, Pedro (dom). De Tupan a Cristo. Rio de Janeiro, Escolas 
Salesianas, 1965. 

MEP - (Museu do Estado de Pernambuco) 
1927 - "Carta de Curt Nimuendaju, de 22 de junho de 1927, ao Dr. 

Carlos Estevão de Oliveira. 
MISSÕES SALESIANAS DO AMAZONAS. Nas Fronteiras do Bra

sil. Rio de Janeiro, A Noite, 1950. 
MODESTI, João. Uma Pedagogia perene, São Paulo, Editorial D. Bos

co, 1975. 
ORLANDI, Eni P. Terra à vista - Discurso do confronto: o velho 

e o novo mundo, São Paulo, Cortez, 1990. 
REIS, Arthur César Ferreira. A Conquista espiritual da Amazónia, São 

Paulo, Escolas Profissionais Salesianas, 1942. 
RIBEIRO, Berta G. Os Índios das águas pretas, in: KUMU, U.P. e 

KENHIRI, T. Antes o mundo não existia, São Paulo, Cultura, 
1980. 

, 
_ ___ . Os Indios das águas pretas, Rio de Janeiro, Museu Nacio-

nal/ Funarte/ Pró-Memória, 1980. 
SILVA, Alcionílio Brüzzi Alves da. A Civilização indígena do Uaupés 

- observações antropológicas, etnográficas e sociológicas, Roma, 
LAS, 1977. 

304 



SILVA, Alcionílio Brüzzi Alves da. As tribos do Uapés e a civilização 
brasileira - método civilizador salesiano: o índio tem o direito 
de ser índio ou de ser civilizado? Belém, Serviço de Impressão Uni
versitária, 1979. 

WILLADINO, Gildo. Atlas da educação no Brasil, Rio de Janeiro, 
FAE, 1985. 

-

305 Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



' 

ANOTAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA 
NA ÁREA WAIMIRI-ATROARI 

Cec11ia Maria Rodrigues de Souza 

1. Introdução 

Em setembro de 1988 fui procurada pelo Coordenador do Sub
programa de Educação do programa Waimiri-Atroari - SPE/ PW A, 
prof. João Batista de Oliveira, que fez uma breve exposição sobre este 
Programa e solicitou a colaboração da Universidade Federal do Ama
zonas - Ufam. Encaminhei-o ao Núcleo de Estudos Etnolingüísticos 

f 

e Ambientais - NEL, onde nos reunimos por diversas vezes até mar-
carmos a visita de reconhecimento à área Waimiri-Atroari do eixo es
trada BR-174. 

Percorremos esta área Gan./89) com o prof. Ademir Ramos do 
NEL. Na medida em que eu conhecia as aldeias e dialogava com mem
bros da comunidade, em particular com as lideranças Temehé To
más, Anerepy Roberto, Awa'ra Carlinhos (Aldeia Mynawa), Wamé 
Viana (Aldeia lawara), Parwe Mário (Aldeia Xeri) e com os professo
res Lourdes/ Eder (lawara) e Edith/Edilb~rto (Xeri), percebi que já 
haviam criado expectativas em relação à possibilidade de trabalho con
junto, e a nossa presença formalizava uma aquiescência em relação 
às mesmas. 

Ao retomarmos, foi elaborado no NEL uma programação de apoio 
aos Waimiri-Atroari visando contribuir efetivamente para a formula
ção de propostas que respondessem de modo conseqüente a problemas 
educacionais existentes na área. Neste sentido, destaco as atividades 
realizadas que tive oportunidade de coordenar e participar: 

. 1 Curso de Introdução à Lingüística e Educação Indígena - 180 
horas, Manaus-AM, 1989. 
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. II Curso de Introdução à Lingüística e Educação Indígena -
245 horas, Balbina-AM, 1990 . 

. I Seminário de Estudos Waimiri-Atroari: Farsa e Realidade -
26 horas, Manaus-AM, 1990 . 

. Atividades Educacionais da equipe de Estágio do eixo rio Ca
manaú/ Curiaú, aldeias Maré, Cacau, Cariaú e Samaúma, 25 a 
31 / 5/ 1989 . 

. Participação nos encontros da Avaliação do SPE/ PW A. Núcleo 
de Apoio Waimiri-Atroari - Nawa, 1990; no PIN Taquari, 1991 . 

. Visitas à área com reuniões informais, destacando a de coleta 
de dados para subsidiar o Seminário Waimiri-Atroari e o percurso com 
a profª. Adair Pimentel Palácio (Lingüista da Universidade Federal 
de Pernambuco) Nawa 1989/1990 . 

. Articulação de trabalho entre a Faculdade de Odontologia da 
Ufam e o Subprograma de Saúde do PWA, 1991. 

Estas atividades, o acesso a documentos e literatura no geral so
bre os Waimiri-Atroari e os contatos mantidos possibilitaram-me acom
panhar e registrar dados referentes aos índios Waimiri-Atroari, a em
preendimentos econômicos desenvolvidos na área, bem como ao pro
cesso educativo que vem sendo efetivado com estas populações sob a 
coordenação do SPE/PWA e que constitui a razão deste trabalho. 

2. Waimiri-Atroari 

Os índios Waimiri-Atroari da família lingüística Karib são pessoas 
alegres e historicamente caracterizam-se pela luta e resistência. A esta
tura oscila entre 1,60 e 1,80 metros de altura. A tez é morena clara 
e os cabelos pretos e lisos com o corte parecido com o do "branco". 
Há registro de que no passado (mais ou menos até 1974), homens e 
mulheres raspavam o cabelo até o meio da orelha. 

Usam roupas muito simples (no geral calções e saias) mais por in
fluência do contato e por acharem bonito do que por "pudor". Até 
1974 andavam "seminus". Os homens usavam uma cinta feita de ci
pó, que também servia de "suspensório peniano" (Carvalho, 1982:30), 
e as mulheres usavam "uma espécie de tanga, confeccionada com ca
roços de bacaba, presos e tecidos de tucum que são fixados na cintura 
por cordão de fibra também de tucum ( ... )usada apenas na parte da 
frente, deixando totalmente descoberta a região glútea" (Carvalho, 
1982:30). Usavam da mesma forma caroços de kararubá na execução 
da tanga. 
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Há diferença na divisão de trabalho masculino e feminino. Entre 
outras atividades, cabe ao homem plantar, caçar, confeccionar arco, 
flecha, jamaxi, peneira etc. e à mulher preparar a comida, manter o 
fogo, pegar mandioca, frutos, lenha, cuidar das crianças, confeccio
nar tanga, pulseira, esteira, rede etc. 

Os Waimiri-Atroari caçam usualmente anta, macaco, paca, jaca
ré, cutia, mutum, jacu, tracajá etc., e dependendo da caça usam a es
pingarda, a lança curta de arremesso ou o arco e a flecha. 

Tanto arco e flechas como espingardas são usados apesar de que 
a espingarda tem superado o arco e a flecha na captura de ani
mais voadores e arbóreos( ... ) Em um grupo de caça, composto 
de 4 a 8 membros, só 1 ou 2 carregam armas de fogo (aqueles con
siderados os caçadores mais aptos); o resto da tropa carrega arcos 
e flechas. Estes tentarão atirar em cutias e pássaros grandes quan
do a oportunidade se apresentar, mas a maior parte do tempo de
dicam à pesca em pequenos igarapés no caminho. A maioria do 
grupo de caça costuma se separar, encontrando-se novamente apro
ximadamente uma hora depois( ... ) De dia, a pesca no rio é feita 
com anzol, curica ou às vezes com malhadeira de nylon; porém 
não se pesca tão freqüentemente no rio como nos igapó ou no iga
rapés ( ... ) A pesca no igapó parece ter sucesso tanto de dia quanto 
de noite, e é feita com arco e flecha (dia) ou com zagaia (noite) 
(Milliken, Pollard, Miller, & Wandelli, 1990:6-7). 

Como meio de transporte, os Waimiri-Atroari utilizam canoa, mo
tor de popa e barco, sendo no entanto, mais comum, a caminhada atra
vés de trilhas abertas por eles. 

Pode-se encontrar em suas roças a produção de mandioca, maca
xeira, cana, batata doce, cará, banana, caju, ingá, mamão, buriti etc. 

Raramente os Waimiri-Atroari pintam o corpo. Na festa (Mar
ba), a pintura faz parte do ritual onde, através do canto, sabem a hora 
de pintar a barriga, desenhar a perna etc. Poucas informações se têm 
sobre o Marba, embora alguns professores e funcionários da confian
ça dos Waimiri-Atroari dele já tenham participado. Em depoimento, 
estes relataram que entre os festejos mais conhecidos estão: o Marba 
do Behe (chicote), que consiste na iniciação dos meninos e o Marba 
da construção da nova maloca ou da cobertura nova da maloca; e que 
o papel do cantor da aldeia é muito importante nas cerimônias. O can
tor é o contador de histórias. É muito respeitado e parece não se en
volver em questões políticas e sociais pois está voltado para o pensa-
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mento religioso e mítico. Quando conta histórias, ninguém interrom
pe. Ficam todos atentos. 

Os Waimiri-Atroari costumavam cremar o corpo de seus mortos 
e jogar as cinzas nos rios. Existem depoimentos de que já enterram os 
mortos por influência do contato. 

Não se sabe ao certo se Waimiri-Atroari é uma autodenominação 
que tenha passado por alterações lingüísticas, uma vez que outras de
nominações lhes são atribuídas, como: Wautemiri, Aroaquis, Caricu
nás, Caripunás, Alalaús, Tarumás, Crichanás, Jauaperi (Carvalho, 
1982). O que se tem de concreto é que se autodenominam kinja 
(nós/nosso povo), consideram kamnja os não-índios, e atendem à so
ciedade envolvente por Waimiri-Atroari. Tal denominação costuma ser 
atribuída à divisão territorial feita a partir do rio Alalaú. Ao Norte 
estariam os Atroari, ocupando as bacias dos rios Alalaú e Jauaperi e 
ao Sul os Waimiri, habitando as bacias dos rios Camanaú, Curiaú e 
Uatumã (Anexo 1). 

A população Waimiri-Atroari é atualmente calculada em 516 in
divíduos, distribuídos em onze (quase doze) aldeias. De acordo com 
A conquista da Escrita (OPAN) 1989: 141) "ainda em 1968 os Waimiri-,. 
Atroari dominavam a região dos altos rios Urubu e Uatumã, até a ca-
choeira de Balbina, ao norte do Amazonas, numa extensão aproxima
da de 8 milhões de hectares". Hoje ocupam uma área de 1.850.000 ha. 
(OPAN, 1989: 142), que para finalidades práticas pode ser dividida em 
três eixos: 

a) eixo estrada BR-174 - aldeias Mynawa, lawara e Xeri; 
b) eixo rio Alalaú - aldeias Xará/ Amehepiê; Paryry, Maikom, 

e Alalaú/Kamnjanyty; 
c) eixo rios Camanaú e Curiaú - aldeias Maré (em fase de des

membramento - Mamany), Cacau, Curiaú, Samaúma. 
Documentos registram que o contato da sociedade nacional com 

os Waimiri-Atroari é sangrento e secular. Até a década de 70 conse
guiram reagir bravamente à exploração territorial e ao processo mis
sionário, enfrentando conflitos contínuos com soldados, seringueiros, 
castanheiros etc., numa luta desigual e sem tréguas (Anexo 2). A par
tir de então, em nome do "desenvolvimento nacional", foram violen
tamente afetados por grandes empreendimentos econômicos que, além 
de introduzirem doenças e hábitos indesejáveis, reduziram boa parte 
de sua extensão territorial: 119 km para BR-174, 526.800 ha para ocu
pação da empresa Paranapanema, 38 km para a estrada vicinal que 
liga a BR-174 à vila e à mina no Pitinga (explorada pela MineraÇão 
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Taboca S.A. do Grupo Paranapanema), e 32.000 ha para o reservató
rj.o de Balbina. 

Relacionei dados sobre estes empreendimentos para registrar nes
tas anotações algumas interferências e o autoritarismo com que os ín
dios Waimiri-Atroari vêm sendo atingidos. 

3. Estrada BR-174 

Concluída parcialmente em 1974, sua construção já visava à ex
ploração mineral, embora o discurso oficial expressasse a intenção de 
ligar as cidades de Manaus e Boa Vista. 

A manutenção desta rodovia é da responsabilidade do 6? Bata
lhão de Engenharia e Construção - BEC. Até o momento (Agosto-91) 
não foi asfaltada nem sinalizada e se encontra quase interditada pela 
dificuldade de se trafegar em determinados trechos. 

A construção da BR-17 4, além de atravessar 119 km no interior 
da área Waimiri-Atroari (do km 208 até o km 327), acarretou odes
matamento de aproximadamente 100 m de largura ao longo de sua ex
tensão, o represamento de uns 35 igarapés, o surgimento de doenças 
e a introdução de hábitos prejudiciais aos índios. 

4. A empresa Paranapanema 

A partir de documentos apresentados pelo indigenista José Porfí
rio de Carvalho no 1 Seminário de Estudos Waimiri-Atroari e textos 
elaborados por Egydio e Doroti Schwade pude elaborar a seguinte re
trospectiva histórica da empresa Paranapanema S.A. 

1961 - Criação do Grupo Paranapanema S.A . "para a explora
ção da indústria da construção civil, incluindo projeto e execução de 
obras de terraplanagem e pavimentação" (Schwade, 1985:5); 

1971 - A empresa passou a contemplar o estudo, a pesquisa e 
a lavra de minério em geral; 

Priorizou "a pesquisa e a lavra de depósitos minerais em geral, 
a compra e a exportação de minérios, a prática de operações de redu
ção e beneficiamento de minérios e todas as demais ligadas à indústria 
da mineração". A partir de então a Paranapanema criou várias subsi
diárias para a exploração de mineral (Schwade, 1985:5); 

1979- O Ministro das Minas e Energia, Shigeaki Weki, ''um mês 
antes de deixar o Ministério" (31/1 / 79), concedeu à Paranapanema, 
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através de sua subsidiária Timbó - Indústria de Mineração Ltda., 5 
alvarás que autorizavam ''pesquisar cassiterita em terrenos devolutos, 
no lugar denominado Cabeceira do Rio Uatumã, Distrito e Município 
de Novo Airão" (Schwade, 1985:6); 

Dia 3/ 10 - a Fundação Nacional do Índio - Funai - comuni
cou ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - que 
a área concedida era indígena e solicitou o cancelamento dos alvarás 
tendo em vista a proibição por parte da legislação vigente (Carvalho, 
s.d.:1); 

1980 - Diário Oficial do dia 2 de abril publicou a intimação do 
DNPM para que a Timbó - Indústria de Mineração Ltda. - apre
sentasse sua defesa no processo de anulação dos alvarás de pesquisa, 
pois se tratava de terra indígena (800/o Waimiri-Atroari) e não de "ter
renos devolutos" como constava nos alvarás de autorização n~ 459, 
460, 461, 462 e 601 (Schwade, 1985 e Carvalho, s.d.); 

Dia 24 de julho dois funcionários da Funai, Cel. Ney da Fonseca, 
chefe da Divisão de Demarcação e assistente do Diretor do DGPI, Cel. 
Cláudio Pagano de Mello, foram indicados para estudar o limite Oes
te da reserva indígena Waimiri-Atroari; 

Após sobrevoarem rapidamente a área nordeste da reserva (de in
teresse da Paranapanema), nos dias 27 e 28 de agosto, o que corres
ponde ao vôo de deslocamento para a área e ao de retorno a Manaus, 
os dois funcionários, apresentaram relatório em Brasília dizendo que 
''não foi constatada a presença de índios no limite Nordeste da Reser
va dos Waimiri-Atroari" e "nem que a região em apreço seja de pe
rambulação de indígenas" (Schwade, 1985:7 e Carvalho, s.d.:2); 

1981 - A antropóloga Ângela Maria Baptista da Divisão de Iden
tificação e Delimitação/DGPI - Funai, foi indicada pela Funai para 
fazer um levantamento in loco. Em julho, após permanência e consul
tas na área, seu parecer foi contrário ao relatório citado anteriormen
te, afirmando que a parte Nordeste-Leste deveria permanecer na reser
va indígena Waimiri-Atroari. Depois de entregar seu parecer em rela
tório, Ângela Baptista foi demitida (Schwade, 1985:7); 

Em outubro, a Funai propôs a extinção da reserva Waimiri-Atroari 
criada pelo Decreto n~ 68.907 / 71 de 31/ 7 / 71, "e solicitou a interdição 
de uma área menor, para atração e pacificação dos índios Waimiri
Atroari" - Processo Funai/ BSB n~ 2.625/ 81 (Carvalho, s.d.:2); 

Dia 23/ 11, o presidente João B. Figueiredo revogou o Decreto n ~ 
68.907 /71 através do Decreto n~ 86.630/81 e interditou a área tempo
rariamente para atração e pacificação dos índios, deixando de for.a 
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525.800 ha para ocupação da empresa Paranapanema, o que corres
pondia justamente à área a qual, em 1979, a Funai havia solicitado o 
cancelamento dos alvarás n? 459, 460, 461 e 462 por ser dos Waimiri
Atroari (Carvalho, s.d.:2); 

Dia 21/12, a Paranapanema, através de sua subsidiária Taboca, 
solicitou "a construção e utilização, em caráter privado e exclusivo de 
uma estrada para introduzir maquinaria de grande porte'' (Schwade, 
1985:8). Esta estrada ocupou 38 km de extensão da área interditada; 

1982 - O Parecer n? 28 de 21/ 5 do procurador da Funai foi con
trário à construção da estrada; 

Em 9/7 - Funai e Paranapanema assinaram o contrato n? 039/ 82 
onde a Funai autorizava a construção da estrada vicinal e cobrava in
denização "pelos prejuízos causados na faixa de 36 metros por 38 km". 
A Paranapanema foi autorizada a instalar 2 (dois) Postos de Vigilân
cia dentro da "área interditada" onde até os dias de hoje mantém guar
das armados" (Carvalho, s. d.:3); 

A mina do Pitinga, investimento aproximado de cem milhões de 
dólares, entrou oficialmente em funcionamento; 

1983 - A Paranapanema construiu um prédio para escola na Al
deia Iawara (Opan, 1989:143); 

1985 - O contrato n? 039/82 foi reexaminado pelo grupo de es
tudo instituído pela Funai, Portaria n? 1.898. Antes de terminar o tra
balho, os funcionários da Funai que faziam parte da comissão foram 
demitidos (Carvalho, s. d.:3): 

1986 - O Presidente da Funai, Romero Jucá, defendeu a criação 
de colônias nos territórios indígenas e a exploração de madeira e miné
rios nas áreas indígenas (Carvalho, Comunicação Pessoal, 1990); 

1987 - Dia 5/1, a Paranapanema propôs à Funai ''explorar a área 
indígena Waimiri-Atroari, através de uma participação pecuniária" 
(Carvalho, s. d. :4); 

Foi assinado um contrato entre lideranças Waimiri-Atroari, Fu
nai e Paranapanema, autorizando esta última, através de suas subsi
diárias: Timbó - Indústria de Mineração Ltda., Mineração e Comér
cio Anduá Ltda., Acaraí Indústria de Mineração Ltda., Jatapú Mine
ração Indústria e Comércio Ltda., Mineração e Comércio Maracajá 
Ltda., Abonari Mineração e Comércio Ltda., sediadas em São Paulo 
à Rua Haddock Lobo n? 578 - 11? andar, à exploração da área Waimiri
Atroari (Carvalho, s. d.); 

A ''Funai, com recursos da Eletronorte, assinou contrato para de
marcação da área indígena Waimiri-Atroari" (Carvalho, s. d.:4); 
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1989 - O indigenista José Porfírio F. de Carvalho entrou com 
uma ação na Procuradoria Geral da República para anular os contra
tos firmados entre Funai e Paranapanema, e o Decreto de redução da 
área Waimiri-Atroari (Carvalho, Comunicação Pessoal, 1990); 

1990 - Convidada a fazer parte do Painel de Debates no 1 Semi
nário de Estudos Waimiri-Atroari, a empresa Paranapanema não acei
tou o convite, limitando-se a participar como observadora na platéia; 

A empresa Paranapanema foi multada pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente - Ibama - devido ao desmatamento das cabeceiras 
de igarapés e à poluição do rio Alalaú e do lgarapé Tiarajú (afluente 
da margem esquerda do rio Alalaú}, provocada pela mina do Pitinga, 
poluição esta que vem sendo denunciada desde 1985 sem repercussão. 
A Paranapanema conseguiu sustar a multa, comprometendo-se a fazer 
um projeto de proteção ambiental a ser aprovado pelo próprio lbama. 

A estrada vicinal foi interditada pelos índios Waimiri-Atroari até 
que se renegociasse sua utilização. Firmou-se um acordo verbal, atra
vés do qual a empresa Paranapanema passou a pagar pelo uso da es
trada, a título de doação (área sub judice), o valor de 17 .500 BTNs, 
atualizadas hoje pela TRD. 

5. A Usina Hidrelétrica de Balbina 

Concebida em 1975 e concluída em 1989, a Usina Hidrelétrica 
de Balbina - UHE, localizada cerca de 116 km ao Norte de Manaus
AM em linha reta e 177 km por rodovia, é um caso típico de planeja
mento mal feito, pois inundou 2.360 km2 de mata para gerar 250 mw 
de eletricidade, enquanto que a Hidrelétrica de Tucuruí, no Sul do 
Pará (rio Tocantins), com uma área de 2.430 km2 inundada, deverá 
gerar 8.000 mw. 

O reservatório atingiu os rios Abonari, Uatumã e Pitinga, deixan
do cerca de 30.000 ha de águas represadas. Embora as aldeias Taquari 
e Tupupunã (hoje Mynawa e Samaúma) tenham mudado para outras 
localidades da área, apenas a de Tapupunã foi atingida diretamente 
pelas águas do reservatório. O deslocamento da Aldeia Taquari ocor
reu devido à sua proximidade com a beira da estrada BR-174 e pela 
queda da qualidade da água do rio Taquari em decorrência da cons
trução do lago. 

Para minimizar os prejuízos do impacto ambiental negativo cau
·sado pelo reservatório no ecossistema e na organização socioeconômi-
ca e cultural destas populações, a Eletronorte: , 
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. levou os líderes Mário Parwe, Viana Wame, Tomás Temehe e 
Paulo Wribia até à UHE Tucuruí, ''onde conheceram o sistema 
hidrelétrico instalado e o seu reservatório" (PWA, 1987:5). Es
tes líderes aproveitaram para visitar os índios Parakanã que ha
viam passado por problemas semelhantes; 

. deslocou as lideranças acima citadas ao canteiro de obras da UHE 
Balbina, para que tivessem idéia geral da interferência que já es
tava ocorrendo na área indígena; 

. assinou o Termo de Compromisso n? 002/ 87 em 3/ 4/ 87 com a 
Funai, onde ficou estabelecido que os indígenas receberiam um 
ressarcimento, o qual "dar-se-á na forma de um programa de 
ação indigenista, notadamente nos setores de saúde, educação, 
atividades produtivas e de vigilância dos limites da área, res
peitando-se o estágio aculturativo e as tradições tribais'' (PWA, 
1987:2); 

. instituiu, através da Portaria PP n? 1. 331 / 87, o grupo de traba
lho constituído por profissionais ligados à Funai, Eletronorte, 
Ufam, Secretaria de Educação Cultura e Desportos - Seduc, 
ao Instituto de Pesquisa da Amazônia - INP A e ao Instituto 
de Medicina Tropical - IMT que, com a colaboração dos ín
dios Waimiri-Atroari, principalmente suas lideranças, elabora
ram a proposta de trabalho que ao final foi chamada de Progra
ma Waimiri-Atrori (Organização-Anexo 3) e consiste num con
vênio de ação conjunta entre Eletronorte e Funai. Neste progra
ma a Eletronorte se compromete a financiar durante 25 anos as 
atividades do PW A que é dividido em 7 subprogramas: Saúde, 
Apoio à Produç,ão e ao Meio Ambiente, Educação, Vigilância 
dos Limites, Documentação e Memória, Técnico Administrati
vo, Obras e Infra-estrutura; 

. incorporou o PWA ao Termo de Compromisso n? 002/87 atra
vés do Termo Aditivo n? 001/88 que garante "apoio e assistên
cia aos índios Waimiri-Atroari da área indígena Waimiri-Atroari. 
As ações naquela área obedecerão fielmente o previsto no Pro
grama Waimiri-Atroari e só poderão ocorrer alterações com pré-, 
via aceitação da Comunidade da Area, da Fundação Nacional 
do Índio - Funai, e das Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
S.A. - Eletronorte'' (Brasília, 1988); 

. assumiu a demarcação da área Waimiri-Atroari que se deu atra
vés do Decreto n? 94.606 de 14/ 7 / 87, e a homologação, pelo De
creto n? 97.837 de 16/ 6/ 89, com registro nos cartórios de Novo 
Airão, Itapiranga, Caracaraí e Serviço de Patrimônio da União. 

315 



Embora a atuação do PW A tenha trazido benefícios à população 
indígena Waimiri-Atroari, é fundamental que se evitem outros empreen
dimentos tão desastrosos como a construção da UHE Balbina que, pa
ra muitos estudiosos e pesquisadores, é considerada um desastre "téc
nico, ecológico, social e econômico" (Ribeiro, 1990:237) com o qual 
a sociedade manauara precisará conviver por algum tempo, uma vez 
que está atendendo aproximadamente a 700Jo da energia consumida em 
Manaus e o secamento do lago, que andou sendo cogitado na impren
sa nacional, acarretaria no momento a elevação do custo de geração 
e o racionamento de energia. 

6. A implantação da escola na área Waimiri-Atroari 

Mediante o que foi exposto sobre a BR-174, a empresa Paranapa
nema e a UHE Balbina, considero que o surgimento da escola na área 
Waimiri-Atroari é decorrente de tais empreendimentos pois, além da 
interferência do contato, a Paranapanema antecipou as expectativas 
de um sistema escolar ao construir, em 1983, um prédio para este fim 
na Aldeia Iawara. A partir de então, os índios Waimiri-Atroari come-

r 

çaram a exigir o seu funcionamento que ocorreu gradativamente, ten-
do como marco a criação do SPE-PW A. 

Antes do SPE-PW A, é possível caracterizar algumas práticas edu
cativas de agentes representantes de várias instituições. 

a) A atuação aleatória e sem fundamentação pedagógica de alguns 
funcionários da Funai. 

b) A primeira tentativa de alfabetização no prédio construído foi 
feita por um ex-policial, com resultado insatisfatório devido à concep
ção etnocêntrica que assumiu. Como no caso anterior, não existem do
cumentos nem registros sobre suas atividades. Estas informações fo
ram obtidas através do depoimento de outros funcionários. 

c) Doroti e Egydio Schwade, casal de missionários educadores li
gados ao Conselho lndigenista Missionário - Cimi, conseguiram au
torização da Funai para trabalhar, sem ônus, na área Waimiri-Atroari 
(Aut. Funai - Pres. n~ 014/85), permanecendo na Aldeia Iawara no 
período de 4/ 9/ 85 a 4/ 12/ 86. A autorização era de dois anos a partir 
do dia 5/ 3/ 85, para "efetuar levantamento demográfico e etnológico 
junto aos povos indígenas Waimiri-Atroari". Esta autorização foi am
pliada em reunião no Nawa onde estiveram presentes, além dos mis
sionários, os Srs. Sebastião Amâncio da Costa e Ezequias Paulo 

316 



Heringer, pela Funai, e a comunidade indígena Waimiri-Atroari, que 
na oportunidade, exigiu da Funai a ativação da escola que estava pa
rada há quase dois anos, e sugeriu a integração do casal Schwade nas 
atividades de educação escolar. 

O casal Schwade buscou orientação com o pesquisador Stephen , 
Grant Baynes que ao coletar dados para sua tese de doutorado - "E 
a Funai que sabe: a frente de atração Waimiri-Atroari" - já havia 
grafado várias palavras, baseado no Código Internacional de Lingüís
tica. A partir de então, junto com a profa. Ruth Monserrat (lingüista 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ), elaborou um 
trabalho indicativo de como na prática isto funcionaria. 

No trabalho do casal Schwade não houve preocupações formais 
com a ortografia, ocupação da folha ou cartilha pois a sistematização 
viria depois, com o tempo, e a cartilha os alunos fariam diariamente 
nas suas próprias folhas de trabalho. Os missionários pediam que os 
alunos desenhassem "o quê e como" quisessem. Observavam os dese
nhos e temas mais solicitados e extraíam deles a primeira letra. Por 
exemplo mydy (casa), que era um dos desenhos mais repetidos, ficou 
no quadro enquanto os demais foram apagados. Pediram que dese
nhassem duas mydy, uma ao lado da outra (M) e reforçaram bem as 
bordas com giz. Os alunos discutiram bastante até perceberem a rela
ção do desenho com o fonema /mi. Neste processo, o desenho não 
é apenas um exercício mecânico para "amolecer as mãos" e sim, um 
recurso comparativo das letras com os objetos e animais: "No proces
so desencadeado surgiram assim, primeiro os desenhos, depois, as le
tras, as palavras, as pçquenas frases e, finalmente, em menos de um 
ano, os textos" (Opan, 1989:145). 

Através do método utilizado pelo casal Schwade, surgiram diver
sos temas ligados ao cotidiano dos Waimiri-Atroari, como: floresta, 
geografia (mapas da Aldeia), festas e acontecimentos da história que 
envolvem a intromissão da Taboca (distribuição de gênero alimentí
cio ... ), índice de diarréia, convivência com a Funai e etc. 

Em novembro de 1986, a 5 ~ Suer determinou a saída do casal 
Schwade, atendendo solicitação dos líderes da Aldeia Iawara confor
me radiograma n~ 50/Terraplanagem de 23/11/86. 

d) Como pesquisador do Museu Nacional - RJ, ficou na região 
do rio Camanaú, no período de fevereiro a novembro de 1987, o an
tropólogo da Universidade de Campinas - Unicamp, Márcio Silva. 

Para que recebesse informações sobre sua pesquisa antropológi
ca, os indígenas exigiram que Márcio Silva ministrasse aula de alfabe-
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tização. Este antropólogo utilizou o sistema ortográfico fornecido pe
la programadora educacional da Funai, Sra. Zoraide Goulart. 

Seu trabalho é considerado muito mais uma troca do que uma pro
posta educacional. 

e) O trabalho de Joseph e Tamara Hill, missionários da Missão 
Evangélica da Amazônia, realizou-se no período de outubro/86 a ou
tubro/ 88. Para melhor compreender a indicação e a recusa da autori
zação de permanência do casal Hill na área Waimiri-Atroari, é neces
sária uma pequena retrospectiva. 

Em 20/ 3/ 84 a Programadora Oficial da Funai, Sra. Zoraide Gou
lart, através da INFO n? 02/ Setor de Educação/ 84/ DR/ Funai, infor
mou que os W aimiri-Atroari estavam insistindo na implantação da edu
cação formal em sua área e aproveitou para sugerir que os professores 
fossem indicados pelo Summer Institute of Linguistics - SIL. ''Em 
26/ 4/ 84, o Memo n? 382/ DAl/ Funai/ BSB registra que 'o SIL foi con
tactado com o objetivo de conseguir um lingüista para atuar com os 
Waimiri-Atroari'. Como o SIL não pôde atender, indicou o nome de 
Joseph Hill, da Missão Evangélica da Amazônia - Meva, o qual já 
havia executado pesquisas lingüísticas junto ao grupo sob orientação 
direta de Gilbert Fickering'' (Scher, 1989:4). 

O Serviço de Educação da Funai de Brasília sugeriu um coÍlvênio 
entre a Funai e a Associação Lingüística Evangélica Missionária -
Alem, para delimitar o campo de atuação dos missionários, não acei
tando, porém, a minuta do convênio feita pelo RDG n? 608 de 14/5/84. 

Joseph e Tamara Hill, solicitaram ao CNPq, em junho de 1986, 
"licença para expedição científica no país, objetivando dar continui
dade à análise específica de língua Waimiri-Atroari" (Scher, 989:9). 

Ao ser indicada como representante do CNPq na expedição ( exi
gência do Decreto Presidencial n? 65.057 de 26/ 8/ 69), a Ora. Neli Fer
reira, da Universidade de Juiz de Fora, solicitou alguns esclarecimen
tos em 22/9/ 86 e em 13/ 5/ 87, sem obter resposta do missionário em 
nenhum dos contatos. 

Em 20/ 6/ 86, por meio de carta ao Superintendente da 5~ Suer, 
Sr. Sebastião Amâncio da Costa, o casal Hill solicitou autorização pa
ra entrar na Área como pesquisador da língua Waimiri-Atroari, com 
uma proposta de educação bilíngüe e bicultural para o período de dois 
anos. 

Mediante o Termo de Compromisso n? 002/ 86 assinado com a 
Funai/5~ Suer, o casal Hill atuou como professor no PIN Terraplana
gem entre outubro/86 e outubro/88. 

• 
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As aulas do casal foram traçadas dentro de esquemas formais, com 
um estudo rápido da língua onde as palavras eram escolhidas pela pro-

' dutividade fonêmica independentemente da importância na língua. O 
método foi o da silabação com a utilização de cartilhas. O sistema or
tográfico definido pelo casal Hill diferencia-se em alguns símbolos grá
ficos do usado pelo Schwade (Anexo 4). 

Em outubro de 1988 foi comunicado a Joseph e Tamara Hill que , 
a autorização para sua permanência na Area não seria renovada. Vá-
rios motivos desencadearam tal decisão, entre os quais: 

a) foi criado o PW A que através do SPE assumiria o processo de 
ensino em todas as aldeias (uma exigência da comunidade); 

b) o Conselho Consultivo do PW A comunicou à 5 ~ Suer que era 
de parecer contrário ao retorno do casal Hill; 

c) a situação irregular do casal Hill. O CNPq contestou a validade 
do Termo de Compromisso n? 002/86 5~ Suer/Funai e o trabalho que 

, 
estava sendo realizado; e o Museu do Indio - RJ, que autorizava na 
época a entrada de pesquisadores e missionários nas áreas indígenas, 
não fora consultado, e seu Setor de Etnologia também questionava o 
Termo de Compromisso supracitado. 

Com a saída do casal Hill, é novamente interrompido o processo , 
escolar na aldeia lawara. A partir de então o SPE-PWA assumiu o en-
sino "com a implantação de um processo educacional específico, com 
diretrizes, orientações metodológicas, planejamento, supervisão e ava
liação emanadas da Seduc/ AM, Funai e Universidade do Amazonas" 
(PWA, 1987: 14). 

6.1 O subprograma de educação do PWA 

O SPE-PWA iniciou suas atividades em 1988 e organizou-se a par
tir da estrutura educacional existente, implantada por missionários ca
tólicos e protestantes na Aldeia lawara. Hoje, (agosto/ 91), 1 coorde
nador e cerca de 10 professores (indicados por pessoas idôneas e liga
das ao PW A) atendem a uma comunidade com aproximadamente 516 
índios. Destes, 347 são alunos, sendo 145 homens, 132 mulheres e 70 
crianças (Anexos 5 e 6). 

O processo educacional está sendo construído com base nos prin
cípios de autonomia das aldeias, universalização do ensino e educação 
bicultural, e tem como diretrizes: unificação escrita de língua, educação 
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extensiva a todas as aldeias, alfabetização primeiro na língua materna, 
planejamento das atividades com os indígenas, material didático que 
valorize os padrões e a produção cultural existente, e intercâmbio cul
tural com a sociedade envolvente e com outras etnias. 

O local onde se desenvolvem as atividades escolares é construído 
pelos Waimiri-Atroari obedecendo à arquitetura local (forma de ma
loca com meias paredes visando melhor iluminação e ventilação), uti-
lizando materiais extraídos da mata (paus, palhas, ... ) e material de 
apoio fornecido pelo PWA (giz, carteiras, mesas, ... ). 

O encaminhamento das práticas de ensino depende da realidade lo
cal da aldeia e do critério de cada professor em contato com a comuni
dade, sendo que a alfabetização é realizada primeiro na língua materna, 
mesmo sem o domínio da mesma pelos docentes. O português é ensina
do como segunda língua e, até o momento, a ênfase está na oralidade 
com o objetivo de esclarecer dúvida e melhorar a expressão oral dos 
Waimiri-Atroari. Procura-se utilizar nas conversações o português ''cor
reto", e com os alunos alfabetizados (cerca de 200/o) são feitas demons
trações de equivalência entre o português e a língua materna. 

As dificuldades enfrentadas são no geral semelhantes às de qual
quer alfabetização, tendo como diferenças fundamentais: o interesse 
dos alunos índios que é bem superior ao dos educandos do ensino re
gular; e o fato de os professores não dominarem a língua nativa, o que 
os torna concomitantemente professores e alunos. Além disso, os pro
fessores também vivenciam uma certa tensão nas suas relações com os 
chefes de posto da Funai que, em determinadas situações, ainda de
monstram receio quanto à perda de espaço. Isto se manifesta concre
tamente em reações autoritárias. 

O ensino da matemática, no momento, não está mais limitado a 
noções de número/ quantidade, pois, em novembro de 1990 no II Cur
so de Capacitação de Professores do SPE-PWA, durante os estudos 
realizados com o professor Márcio Campos - Unicamp, percebeu-se 
que o processo educacional de leitura do mundo não se restringe a in
formações que são importantes para a sociedade envolvente. Deter
minou-se nesta fase do curso a elaboração de um calendário de fenô
menos naturais, socioeconômicos e culturais, contemplando ativida
des que exigem vivência na aldeia e acompanhamento técnico, como 
os estudos sobre a cosmovisão, período de plantio, de chuva, de cons
trução das casas, o modo como estas casas são construídas, o trabalho 
com artesanatos etc. 
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Quanto à idéia de se repassar outras informações, não existe nada 
es.truturado em termos de seriação nem de fragmentação dos conteú
dos ministrados em diversas disciplinas. O SPE nestes anos tem ama
durecido o "como fazer", tentando basear-se na transdisciplinaridade 
do ensino, buscando assim elementos de sentido para a comunidade. 
Não se adota cartilha cuja padronização descaracterizaria a produção 
de cultura material e negaria a existência de variantes lingüísticas e dia
letais. O que vem ocorrendo é a elaboração de textos pelos indígenas 
com a ajuda do professor. 

O SPE tem reunião quadrimestral para avaliação, estudos e deba
tes. Nestas reuniões, os relatórios dos professores (com dados lingüís
ticos, pedagógicos e etnográficos) são avaliados, e estas avaliações ser
vem de base para os novos rumos das atividades educacionais para o 
próximo quadrimestre. Contam, estas reuniões, com a colaboração de 
docentes ligados a várias instituições, como Universidade Federal de 
Pernambuco, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 
de Campinas e Universidade do Amazonas. Os relatórios também pos
sibilitam a produção e o aprimoramento de material significativo para 
o sistema de ensino Waimiri-Atroari, como: dicionário Waimiri
Atroari/ Português e Português/ Waimiri-Atroari; textos de histórias dos 
antigos, histórias novas e textos das Turmas de Alfabetização; gramá
tica gedagógica da língua Waimiri-Atroari; reformas ortográficas rea
lizadas com o assessoramento da prof a. Ruth Monserrat - UFRJ; tex
tos de técnicas da caça, pesca, plantio, medicina curativa; construção 
civil etc. 

No momento, uma das preocupações do SPE é conseguir manter 
um quadro docente de alto nível, embora nem sempre as condições de 
apoio logístico existentes sejam aquelas necessárias ao trabalho desses 
profissionais. O SPE também está empenhado em buscar alternativas 
que viabilizem a formação de professores indígenas, substituindo pau
latinamente os atuais professores não-índios e garantindo, cada vez 
mais, que estas populações detenham o controle de seu processo edu
cativo. Isto deverá ocorrer sem imposição dos agentes externos à co
munidade, e os critérios para a indicação do professor indígena serão 
estabelecidos "na" e "pela" comunidade, uma vez que isto poderá im
plicar, entre outras alterações, uma reorganização da divisão interna 
do trabalho na aldeia. Algo no entanto pode ser adiantado: o "cifrão", 
a "moeda", o "contrato profissional", nada têm a ver com a cultura 
Waimiri-Atroari, logo, descartam-se as inquietações com contratação 
e remuneração. 
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7. Conclusão 

O SPE-PW A representa no momento um avanço em relação à si
tuação escolar anterior a ele, pois: sistematizou e organizou o encami
nhamento das práticas educacionais; criou espaços de discussão para 
os educadores poderem analisar e repensar as concepções de mundo, 
as metodologias e as relações com os indígenas; e a direção teórico
política do trabalho desenvolvido está voltada para contemplar inte
resses dos índios. 

Desse modo, a escola Waimiri-Atroari, ao empreender suas múl
tiplas atividades (alfabetiza; atua como fonte de informação, esclare
cimento e troca interétnica; configura-se como espaço de discussão dos 
problemas da comunidade; possibilita outras formas de conhecimento 
oral e ou escrito; articula com outras instituições e com os demais sub
programas do PWA intercâmbios e ações que beneficiem os Waimiri
Atroari), está garantindo aos indígenas, além das informações neces
sárias ao contato, o direito de transmitirem seus conhecimentos, pre
servarem sua cultura e construírem sua história . 

I 
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ANEXO 2 

CRONOLOGIA DOS MASSACRES 

ANO REFER13NCIA RESPONSÁVEIS FONTE 

1856 "Banho de sangue com in- Oficial Pereira de Vasconce-.. Hübner, 
George e 
Lima 
Rodrigues, 
Barbosa 

crível crueldade". los Figueiredo. 
''Outros massacres não me-
nos inclementes" 

1873 "Morticínio horroroso, in- Cel. Jolo Rego Falcão. 
concebível'' 

Rodrigues, 
Barbosa 

"Num lago encontrou gran
de número de corpos que 
boiavam" 

Rodrigues, 
Barbosa 

"Custou a vida de muitos ín- Ten. Pastana a mando do Rodrigues, 
dios". "O número de mor- Governo do Estado do Barbosa 
tos foi extraordinário" Amazonas. 

1874 "Passou todo o ano a caçar Ten. Antônio de Oliveira Rodrigues, 
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índios no Jauaperi" Horta a mando do Governo Barbosa 
do Estado do Amazonas. 

(20 de outubro) Ten. Antônio de Oliveira Rodrigues, 
''Foram mortos um número Horta a mando do Governo Barbosa 
superior a 200'' do Estado do Amazonas. 

(21 de novembro) Ten. Antônio de Oliveira Rodrigues, 
"Outros massacres de gran- Horta a mando do Governo Barbosa 
des proporções" do Estado do Amazonas. 

(22 de novembro) 
"Morreram muitos" 

Ten. Antônio de Oliveira Rodrigues, 
Horta a mando do Governo Barbosa 
do Estado do Amazonas. 



(23 de novembro) Ten. Antônio de Oliveira Rodrigues, 
"Seguiu uma força para o Horta a mando do Governo Barbosa 
teatro onde na véspera se de- do Estado do Amazonas. 

ra o drama de sangue. Ali, 
encontrou 23 índios feridos, 
todos escondidos entre as f o
lhagens das árvores onde es
tavam trepados, silenciosos. 
Apontavam a arma, descar
regavam ... caíram todos, à 
exceção de um que ficou 
preso a um galho" 

1875 ''Grande mortandade'' Governo do Estado do Ama- Rodrigues, 
zonas. Barbosa 

1876 (20 de novembro) Ten. Malaquias José Netto Rodrigues, 
"Morrendo muitos índios" a mando do Governo do Es- Barbosa 

tado do Amazonas. 

1905 "283 índios mortos" Cap. Júlio Catingueira a 
mando do Governador 
Constantino Nery. 

1928 "Registra-se a única queixa Edgard Penha e José Cândi
dos Waimiri-Atroari. Justi- do Bessa. 
ficaram um ataque feito 
contra a firma Penha & Cia. 
Bessa de Manaus, dizendo 
que o pessoal da firma 'ma-
tou dois índios e feriu ou-
tros, além de levarem doen-
ças, matando muitos ín-
dios' " 

1949 "72 índios Waimiri-Atroari Caçadores de Jacaré. 
barbaramente trucidados" 

1968 "Inumeráveis e anônimos Governo Federal 

1982 Wairniri-Atroari decepados (Funai e 6~ BEC). 
pela cobiça e ganância" 

Fonte: Brand & Rodrigues, 1986, pp. 14-15 

Hübner, 
George; 
Figueiredo, 
Lima; 
Gondim, 
Joaquim 

Serviço de 
Proteção 
aos Índios
SPI 

Ramiro 
Rodrigues, 
SPI 

Giusepe 

Cravero, 
SPI 
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ANEXO 3 
ORGANOGRAMA DO PROGRAMA 

WAIMIRI-ATROARI 

FUNAI ELETRONORTE 

CONSELHO CONSULTIVO 

SUB-PROGRAMA TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
GERÊNCIA 

TÉCNICA - ADMINISTRATIVA 

SUB-PROGRAMA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SETOR DE APOIO -1 

ASSESSORIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 1 ADMINISTRATIVO 1- -

SUB-PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA 1 
• SETOR SETOR SETOR 

ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA \.IA TERIAIS R. HUMANOS ::ONT ABILIDADI 

1 1 1 1 

SUB-PROGRAMA DE 
SUB-PROGRAMA DE 

SUB-PROGRAMA DE 
SUB-PROGRAMA DE VIG~NCIA DOS 

EDUCAÇÃO 
APOIO À PRODUÇÃO 

SAÚDE SETOR DE APOIO 
LIMITES E MEIO AMBIENTE - AO ATENDIMENTO 

COORDENADO RIA COORDENADO RIA COORDENADORJA DI COORDENADO RIA TERCIÁRIO 
DE VIGILÂNCIA DE !APOIO À PRODUÇÃO DE 

DOS LIMITES EDUCAÇÃO E MEIO AMBIBNTE SAÚDE 
SEDEOO 

1 1 1 1 
NAWA 

ALDEIA PIN 

SETOR DE APOIO ,_ ENFERMARIA MUNAWA TAQUARI 

À PRODUÇÃO E 'NAWA' 
ALDEIA PIN ALTO ESCOLA 1- 1-

MEIO AMBIENTE ALALAÚ 'MUNAWA' MAIKON 
'NAWA' 1-

POSTO DESAÚ 

ESCOLA DE ' MUNAWA' PIN 
POSTO DE VIGI· 1- WAJMIRI 

1- 'MAIKON' 
POSTO DE SAÚ ... ÂNCIA 'WAIMIRI' 

1- PIN 
ESCOLA DE 'MAIKON' ATROAR! 

1-

POSTO DE VIGILÃN 'JARÁ' 
1 0STO DE SAÚ ALO EIA -

CIA 'ATROAR!' ,_ 
DE 'JARÁ' JARÁ PIN ESCOLA 

ALALAÚ - 'ALALAÚ' ALDEIA 
POSTO DE SAÚ ALALAÚ ,_ 

POSTO DE VIGI· DE 'ALALAU' ,_ 
LÃNCIA 'ALALAÚ' ESCOLA PIN 

1-

ABONAR! 'JAWARA' POSTO DE SAÚ - DE'JAWARÁ' POSTO DE VJGI- ALDEIA >fK TERRA - ,_ ESCOLA JAWARÁ 'LENAGE~ .ÃNCIA 'ABONARI ' 'XERÍ' SETOR DE APOIO POSTO DE SAÚ· 
À PRODUÇÃO E - DE 'XERf' ALDEIA PIN 

ESCOLA - MEIO AMBIENTE XER1 JUNDIÁ 
1-

POSTO DE VIGI- 'CACAU' 'CAMANAÚ' ENFERMARIA PIN ,_ -LÃNCIA 'JUND!Á' 'CAMANAÚ' ALDEIA ESCOLA 
1-

'MARÉ' CACAU CAMA-
POSTO DE VIGILÃN 

1-
POSTO DE SAÚ· ALDEIA NAÚ - DE 'MARÉ' CIA 'CAMANAU' ESCOLA MARÉ 1-

'SAMAUMA' 
POSTO DE SAÚ ALDEIA 

1-

DE 'SAMAÚMA' SAMAÚMA PIN ESCOLA 
CURIAÚ - 'CURIAÚ' 

POSTO DE SAÚ 
ALDEIA - CURIAÚ 

DE 'CURIAU' 
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ANEXO 4 

DIFERENÇAS ORTOGRÁFICAS NO SISTEMA LINGÜÍSTICO 
WAIMIRI-ATROARI 

Fonema Casal Schwade Casal Hill SPE-PWA 
1985-1986 1986-1988 desde 1988 

( I e e k 

l?I dy dj dj 

/ m1 m m m/ hm 

l n / n n n/ hn 

/fí/ ii nh IlJ 

/ y/ . y J 1 

/-1~/ 1 y y 
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ANEXO 5 

TOTAL DE ALUNOS 
ÁREA RIO I ÁREA ESTRADA 

ÁREA DA ESTRADA 
164 (47,30/o) 

Fonte: Fonseca, 1991 
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ÁREA DOS RIOS 
183 (52,7%) 
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ANEXO 6 

DISTR. SEXUAL / ESCOLAR 
JAN. A MAI. / 91 

HOMENS 145 
(41,8%) 

Fonte: Fonseca, 1991 

_CRIANÇAS 70 
(20,20/o) 

MULHERES 132 
(38,00/o) 
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URUGUAY A FINES DEL SIGLO XX: 
LA "EUROPEIDAD" EN CRISIS 

Susana Mazzolini 

1. Presentación 

Uruguay ha sido considerado, dentro dei contexto latinoamerica
no, como el país "más ~uropeo" debido a que tanto el componente 
africano como el componente indígena no han sido lo suficientemente 
fuertes, en cuanto a marcar sus propias fronteras culturales ai interior 
de la "sociedad nacional'' como el europeo (incuestionablemente ma
yoritario y hegemónico). 

En particular la ausencia dei "componente indígena" en el perfil 
etnolingüístico de la sociedad uruguaya actual y la escoria pura dei com
ponente africano han creado la imagen de un lenguaje ''blanco" y bá
sicamente de origen europeo mediterráneo. 

Si bien es cierto que dicha "europeidad" tiene su correlato en la 
composición étnico-cultural de la población dei Uruguay de los últi
mos 200 afios no implica en sí misma el carácter de homogénea que 
se le ha atribuído. 

A pesar de que no podemos pensarnos como un país interétnico 
en función de la conjunción indígena-aí ricano-europea, como pueden 
persarse muchos de los países americanos, sí nos podemos pensar co
mo un país interétnico y pluricultural dentro de su "europeidad". Tan 
interétnico y pluricultural que hâ promovido ya, desde el momento mis
mo dei surgimiento dei Uruguay como Estado independiente, una con
tinuada y fuerte "planificación cultural de la educación". 

Por medio de la educación se pretendió conformar en un perfil 
único a la ''uruguayicidad'' para que és ta pudiese ser reconocida co
mo tal tanto en la configuración dei nosotros como en la configura
ción de "los otros". 
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En esta comunicación nos interesa destacar como, a nivel de la 
planificación lingüística, se ha instrumentado la ''asimilación'' cultu
ral a un modelo étniéo. 1 

Para ello observamos como se ha ido conformando étnico-cul
turalmente la población actual dei país, y como se ha instrumentado 
la "homogeneidad cultural". 

Daremos un ejemplo de la incidencia de esta planificación respec
to dei comportamiento sociolingüístico de inmigrantes. 

2. La europeidad en crisis 

i Qué significa, en nuestro trabajo, hablar de la "europeidad"? 
Para acercarnos a una caracterización de esa "europeidad" será 

necesario ref erirnos sumariamente a la conf ormación étnico-cultural 
de la sociedad uruguaya. 

En dicha conf ormación el aporte europeo-mediterráneo ha sido 
fundamental. 

2.1 Los contactos interétnicos: una visión diacrónica 

En la diacronía pueden observarse sucesivos "momentos" rela
cionados fundamentalmente con la incorporación de conquistadores, 
colonizadores, inmigrantes, a los territorios actualmente demarcados 
por la f rontera política uruguaya. 

Hemos acotado cinco momentos que consolidan contextos de con
tacto cultural específico. 

2.1.1 Europeos vs. nativos: el genocidio inicial 

El contexto dei contacto europeo-americano inicial fue marcada
mente asimétrico y conflictivo. En un lapso muy corto culminó con 
el genocidio de los nativos. 

De este conflictivo contacto, que resulta en el dominio absoluto 
de los europeos sobre los indígenas, no se advierte sino la incorpora
ción de algunos préstamos culturales, de las tradiciones americanas a 
las europeas. A nivel lingüístico nada ha restado dei sustrato inicial 
ya que si bien la toponimia registra el uso de términos indígenas, éstos 
son de origen guaraní, pueblos no-nativos dei área. 
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2.1.2 Hispánicos y lusitanos: el afincamiento europeo. 
La primera f rontera cultural 

La consolidación europea marcó una primera f rontera cultural in
terna de la europeidad en la Banda Oriental dei río Uruguay. 

Los portugueses se instalaron sobre la desembocadura dei Uru
guay y el Plata fundando la Colonia dei Sacramento (principal centro 
de distribución dei contrabando bacia el alto Perú) y ai norte dei río 
Negro. 

Los espafíoles fundaron en 1726 la ciudad de San Felipe y Santia
go de Montevideo para contrarrestar el dominio portugués en el Plata 
y ocuparon, además, territorios al sur dei río Negro. 

A partir de entonces, y hasta muy avanzado el siglo XIX, esta com
partimentación espacial tuvo implicaciones económicas, políticas, cul
turales y lingüísticas. 

AI sur dei río Negro se consolidó una comunidad lingüística his
panohablante. AI norte de dicho rio, una comunidad lingüística lusoha
blante. Entre ambas comunidades los contactos que se produjeron fue-

• • ron escas1s1mos. 
Las autoridades virreynales espafíolas pretendieron avanzar bacia 

el norte dei territorio, hispanizándolo (no sólo administrativamente si
no también mediante la imposición de la lengua y los estilos de vida 
hispánicos). " 

2.1.3 Uruguayos-lusitanos: (, un país bi-cultural? 

Luego de culminado el período de luchas por la independencia 
(1825/30) surge, entonces, como primerísima preocupación de los go
bernantes, la conquista de las fronteras políticas. Esta consolidación 
dei Estado se asoció con el ideal de un modelo de país unificado y ho
mogéneo. 

La necesidad de marcar las f ronteras políticas a través de las f ron
teras culturales implicó el reconocimiento de la existencia, dentro de 
la sociedad nacional, de una situación muy acotada regionalmente de 
coexistencia de dos tradiciones culturales. También significó la puesta 
en marcha de acciones concretas para promover la asimilación de to
dos los residentes en el país al modelo hispánico-criollo-uruguayo. 

Hacia mediados dei siglo se implementaron, entre otros, progra
mas de afincamiento de colonos de origen espafíol ai norte dei río Ne
gro vista 
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( ... )la necesidad política a que responde la formación de un gru
po de colonias industriales en nuestras fronteras ( ... ) (ya que) no 
tenemos allí ni la activa correspondencia del idioma y de las cos
tumbres que tan poderosamente influyen a estrechar los círculos 
sociales ( ... ). Una civilización, un lenguaje, una raza que sea la 
nuestra, es lo que únicamente puede contrarrestar la influencia de 
la raza, el lenguaje y la civilización extrafia que nos invade ( ... ) 
(Bauzá, Fco., 1876, en Oddone, J. A., 1966:77-78). (El subraya
do es nuestro.) 

Esta cita nos está sefíalando el rol que se atribuía a la hispanización 
lingüística para desbaratar la frontera cultural interna. Sólamente con
solidando un país monolingüe se consolidaría la' 'unidad nacional'' y se 
eliminarían las (supuestas) fricciones étnico-culturales existentes. 

No se planteó un país a partir de la conservación de sus f ronteras 
culturales naturales. 

2.1.4 Uruguayos - brasilefíos - europeos: las fronteras tardías 

A la situación de consolidación de una frontera hispánico-lusitana 
al interior de la sociedad nacional, se agregó a partir de un proceso 
continuado que se prolongó hasta las primeras décadas dei siglo XX, 
el ingreso de inmigrantes. Debido al peso demográfico que tuvieron 
estos contingentes migratorios, los nuevos contactos promovieron una 
ref ormulación de los modelos hispánico-criollos (Oddone, J. A., 
1968:23-116) dominantes en la época. 

Los "modelos de inmigrantes" comienzan a extenderse y ser adop
tados por las clases populares urbanas provocando fuertes tensiones 
entre "criollos" y la "masa extranjera" (conformada, hacia fines del 
siglo XIX, básicamente por italianos y espafíoles). 

La dimensión que debió tener la presión de los nuevos modelos 
nos la puede indicar la lectura de las cifras dei Censo Municipal de Mon
tevideo y su Departamento de 1885. Dicho censo registra 114.322 orien
tales y 110.739 extranjeros (Oddone, J. A., 1968: 23-117). No es de 
extrafíar que en las calles de Montevideo (y fundamentalmente en al
gunos barrios donde se agruparon los inmigrantes: Ciudad Vieja, Cer
ro, Unión), hacia 1900, 1920 se escucha hablar más en otras lenguas 
que en Espafíol y se conservaran estilos de vida distintos a los criollos 
(vestidos, rituales religiosos - con la instalación de templos de las dis
tintas colectividades, fiestas - realizadas en los hogares o en locales 
de la zona). 
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Dicha localización espacial (que incluso llegó a que ciertas calles 
estuvieran ocupadas exclusivamente por inmigrantes de un mismo ori
gen étnico, por ejemplo: judíos, armenios, griegos) promovía el desa
rrollo de fuertes redes sociales endogrupales (Mazzolini, S., 1988), re
des que eran percibidas por la sociedad dominante como estrategias 
de resistencia a la asimilación. 

La invasión de extranjeros en un país con ''un núcleo ( i.. cultu
ral? , i.. institucional?) aún débil" (Rodó, J. E. en Oddone, J. A., 1968: 
23-117) continuó siendo una preocupación constante hasta muy entra
do el siglo XX, no solamente para la denominada clase política sino 
también para los intelectuales, quienes paradojalmente eran también 
descendientes (muchas veces directos) de inmigrantes arribados duran
te el siglo XIX. Estos intelectuales se habían asimilado ai "modelo na
cional", rechazando a la europeidad de inmigrantes por asociarla, en
tre otros factores, con estilos de vida rústicos, campesinos, que se uru
guayizaron a la europea. 

En este ambiente conflictivo (que ocultaba valoraciones claramente 
dicotómicas respecto a · los inmigrantes )2 se consolidan verdaderas 
fronteras culturales internas dentro dei sustrato hispánico. 3 Fronteras 
que se sumarán a la ya seõalada en relación con la lusitanidad norteõa. 

La "fricción étnica" (para usar un concepto de Cardoso de Oli
veira en Ringuelet, R., 1987) tiene nuevos protagonistas. Ahora se aso
ció con el inmigrante ai que se atribuyó el enlentecimiento de la conso
lidación dei modelo de país homogéneo que se pretendía afianzar. 

Desde el punto de vista lingüístico, estas nuevas fronteras cultura
les tuvieron su correlato en la consolidación de fronteras lingüísticas, 
marcadas por la existencia de comunidades lingüísticas muy extendi
das de "hablas de inmigrantes". 

Las lenguas4 fueron los marcadores por excelencia de aquellos in
migrantes (la gran mayoría) que provenían de contextos culturales "ge
néticamente'' cercanos a los hipánicos (para nuestro país: italianos y 
espaiioles recién llegados), los cuales no presentaban, ante la sociedad 
receptora, otros marcadores (pautas religiosas, sistema de creencias y 
valores etc.) que los individualizaran. El último cuarto dei siglo asiste 
a la f ormulación de un proyecto de país que, entre otros aspectos, des
cansa en la necesidad de consolidar definitivamente una "cultura na
cional" homogénea. 

Desde el punto de vista lingüístico-cultural, este proyecto instru
menta: 

1 - neutralizar el cosmopolitismo europeo surgido por la ''inva
sión gringa" (Oddone, J. A., 1968: 23-117); 
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2 - neutralizar el lusitanismo nortefio. 
Dicho proyecto implicó un abordaje común a las dos situaciones 

de contacto interétnico sefialadas sin advertir que - y particularmente 
desde una perspectiva sociolingüística - las situaciones eran muy di
ferentes aunque ambas provocaban niveles de fricción. 

Los contactos hispánico-lusitanos, más antiguos que los hispâni
co-de inmigrantes, resultaron inicialmente simétricos. La consolidación 
de las dos comunidades lingüísticas en "cuasi-vacíos" lingüísticos ini
ciales implicó, en cada uno de ellos, la extensión máxima de uso de 
las respectivas variedades en los contextos culturales asociados. Este 
pleno desarrollo interno de cada comunidad (debido a que las relacio
nes entre ambas comunidades fueron inicialmente muy escasas) deter
minó la existencia de esa relación simétrica inicial. En la medida que 
los contactos se tornaron más fluidos (como consecuencia dei ''avance 
hispánico" a partir de la extensión de la infraestructura administrati
va), las redes sociales endocomunitarias se extendieron convirtiéndose 
además en intercomunitarias. Sin embargo la intercomunicación fue 
unidireccional: de lo hispânico bacia lo lusitano. Resultó en una re
tracción de las f ronteras de la lusitanidad tanto en número de hablan
tes de las variedades lusitanas (que tendieron a ser sustituídas por el 
Espafiol) como en âmbitos de uso de las mismas (el Espafiol se convir
tió en la lengua usada en el domínio público).5 

Es el período en el que se afianzó y extendió la comunidad lin
güística hispânica. En el norte dei país el Espafiol ingresó a través de 
la administración y el sistema educativo a los âmbitos urbanos, des
plazando cada vez más a las variedades lusitanas. 

Sin embargo el sustrato lusitano subsistió hasta hoy en su correla
to lingüístico, una vez que un buen número de uruguayos que viven 
en una ancha franja dei territorio nacional cercano a la frontera con 
Brasil tiene como lengua materna los DPU (Dialectos Portugueses dei 
Uruguay) (Elizaincín, A.; Behares, L. E. y Barrios, O., 1987), los cua
les han pasado a sustituir las variedades lusitanas iniciales. 

Estos dialectos, surgidos dei prolongado contacto entre las varie
dades de Portugués (fundamentalmente dei usado en Río Grande dei 
Sur) y Espafiol, son fenómenos culturales "recientes" en el área. Cons
tituyen un avance bacia la hispanización una vez que, al contener es
tructuralmente un componente hispânico importante (fundamentalmen
te léxico) que lo lleva a ser tildado vulgarmente de "Espafiol malha
blado", ya no son las variedades lusitanas iniciales. Con fundamento 
de habla incorrecta referida a los DPU se emprenden campafias conti
nuadas tendientes a estigmatizar su uso.6 La extrema variabilidad de 
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los DPU, y la no-participación en procesos de estandarización contri
buyen además a promover su desplazamiento. 

Por otra parte, y apartándonos de la sociedad uruguaya de fron
tera, las relaciones inter étnicas hispánico-europeas de inmigrantes f ue
ron, desde mediados dei siglo XIX, asimétricas. Los inmigrantes, a pesar 
de su elevado número, ingresaron a una sociedad "hispánico-criolla" 
estructurada, en situación de minoría cultural. 

Esta situación de minoría cultural surge a partir de la considera
ción de la enorme heterogeneidad interna de esta europeidad recién in
gresada, heterogeneidad que, ante la presión dei Estado uruguayo, tien
de a desagregarse en su componente regional dentro de los contingen
tes dei mismo origen étnico (ej.: itálicos), y convierte a cada colectivi
dad en un conjunto de componentes regionales muy acotados lingüís
ticamente, cada uno de los cuales es numéricamente pequeõo. 

Las relaciones hispánico-criollo-europeas de inmigrantes alcanza
ron su máxima extensión en las últimas décadas dei siglo XIX y prime
ras dei siglo XX. 

En la medida que las fronteras lingüísticas de las respectivas co
munidades de inmigrantes cuasi se desdibujan, las lenguas dejan de ser 
motivo de mantenimiento de fricciones étnicas. 

2.1.5 Uruguayos-brasileõos: l reformulación dei modelo cultural inicial? 

En la actualidad, las comunidades lingüísticas de inmigrantes es
tán en franco retroceso. Se limitan a estar conformadas por unos po
cos hablantes (inmigrantes e hijos de inmigrantes fundamentalmente). 

La pérdida de vitalidad en el uso de las hablas de inmigrantes así 
como la retracción de los ámbitos de uso de los DPU como variedades 
de comunicación consolidan cada vez más el perfil de una comunidad 
lingüístico-cultural nacional monolingüe aunque no necesariamente mo
nocultura!. 

Los procesos de regionaliz:ación proyectados (Mercosur entre otros) 
tienden a aumentar la frecuencia de los contactos regionales. Esta re
vitalización de las redes culturales regionales, si bien no alterarán el 
proceso de asimilación que se opera respecto de las colectividades de 
extranjeros, pueden afectar el "equilibrio" (léase la tendencia ai des
plazamiento definitivo de la lusitanidad) de la frontera. 

Se proyectan a nivel dei sistema educativo nacional, programas 
de educación bilingüe (Espaíiol-Portugués) para dicha área, reconocien
do la "necesidad" dei manejo de ambas variedades estándares en con
textos de contacto con Brasil, ahora institucionalmente promovidos. 
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Si retomamos nuestra idea inicial dei sustrato lusitano extendido ai 
que ingresó luego el Espafiol (sustrato que desde el punto de vista lingüís
tico en la actualidad se ha restringido a los DPU y ha sido sustituido pau
latinamente por el componente hispánico ), se integrará ahora formalmen
te a través dei sistema educativo el Portugués estandar, como segunda len
gua, recreando para nosotros una nueva lusitanidad regional a partir, aho
ra, de un acercamiento a Brasil a través de su lengua. 

No se trataría de asumir la multiculturalidad sino de instrumentar 
posiblemente una nueva forma de aproximarse a la afirmación de una 
americaneidad regional. 

3. Sociedad uruguaya - inmigrantes 

Luego de esta brevísima síntesis que no ha tenido otro objetivo 
que el de presentar, a grandes líneas, las más notorias situaciones de 
contacto interétnico que han caracterizado ai Uruguay en los últimos 
dos siglos, vamos a referirnos en particular a la relación sociedad/ in
migrantes, por ser éste un proceso que, a nuestro juicio, cumple en la 
actualidad sus etapas más tardías y que tiende a desaparecer como si
tuación de contacto, en el transcurso de unas pocas décadas. 

Para explicar la asimilación lingüística de los inmigrantes es nece
sario que retornemos ai período que hemos denominado "cuarto mo
mento'' (las fronteras tardías) pues en el transcurso dei mismo se pro
yectan y ejecutan estrategias que conducen a la situación actual. 

En la sociedad uruguaya de la segunda mitad dei siglo XIX se ob
servaba el acelerado proceso de europeización (Faraone, R., 1968 :26-43) 
que hemos sefialado. Esta nueva europeización, hacia fines dei siglo, 
que fue fundamentalmente itálica (se hablará de una "italianización" 
de la cultura) en Montevideo, aunque no exclusivamente, produjo "en
frentamiento cultural" (Oddone, J. A., 1968:23-119) y fuertes tensio
nes interétnicas. 

Ambos participantes dei contacto (sociedad nacional/ inmigrantes) 
desarrollaron estrategias específicas para optimizar las relaciones inte
rétnicas. Estas estrategias fundamentalmente se dirigieron a promover 
niveles de "asimilación" a "pautas culturales" de la sociedad receptora. 

3 .1 Los inmigrantes 

Para explicar la tendencia asimilacionista de los inmigrantes será 
necesario presentar sumariamente algunas de las características que tu-
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vieron estas contingentes y que, a pesar de que numéricamente fueron 
en algún momento de la historia tantos o más que los propios "crio
llos", no lograron consolidar comunidades bilingües estables. Nos re
ferimos en particular a aquellos que llegaron bacia finales dei siglo XIX 
y comienzos dei XX. 

Los inmigrantes arribados en dicho lapso provienen mayoritaria
mente de los estratos socio-económicos más bajos de sociedades cam
pesinas o suburbanas europeas, de las que habían sido expulsados por 
sucesivas crisis en el campesinado, en la industria. 

Traían como "marca cultural" sus tradiciones comarcales, sus dia
lectos, su adscripción ai "paese" y un desarrollo muy poco marcado 
de la identidad nacional conformada a partir de pautas culturales aje
nas a estas ''tradiciones comarcales''. 

No contaron con muchos referentes endogrupales comunes (de la 
"italianidad", la "hispanidad" etc.) y lo suficientemente fuertes co
mo para conformar, a partir de ellos, unidades grupales significativas 
que permitieran reciclar los signos externos (lengua, estilos de vida etc.) 
de sus etnias. 8 

El reciclaje de la identidad, por esta razón, quedó librada a la 
acción de los grupos domésticos. Debido fundamentalmente a las presio
nes que la sociedad ejercía sobre los miembros más jóvenes de estos 
grupos (ya fueran estas inmigrantes arribados en edades hajas o hijos 
de inmigrantes) a través dei sistema educativo, la "opción asimiladora 
individual" (Juliano, D. en Ringuelet, R., comp., 1987:101) - de la 
lengua espafiola, de otras pautas en las relaciones de parentesco, de 
valores y creencias etc. - se planteó como un proceso (conflictivo) en 
relación con el mantenimiento y /o desplazamiento de referentes endo
grupales tradicionales. 

La opción asimiladora f ue mucho más intensa que aquella de ads
cripción étnica determinada por la filiación y estuvo asociada, en los 
inmigrantes arribados en edades escolares y en los hijos de inmigran
tes, con la opción por el modelo nacional. 

Esta opción quebró, en la primera generación de uruguayos (IG) 
y en los hogares formados por inmigrantes arribados en edades tem
pranas, el reciclaje de las tradiciones endogrupales. 

Dicho proceso operó en dos niveles: 
1 - respecto de la sociedade nacional, limando las "fricciones ét

nicas" en la medida que promovía que se desdibujaran las fronteras 
de las comunidades; 

2 - respecto de las colectividades de inmigrantes, distendiendo la 
densidad de las redes sociales endogrupales y alejando fundamental-

341 



mente a la segunda generación de uruguayos (llG - nietos) de lastra
diciones de sus antepasados (incluidas sus variedades lingüísticas). 

Unos pocos inmigrantes intentaron estructurar acciones para con
servar la identidad. Se fundan entonces numerosas instituciones regio
nales que emprenden "acciones de reciclaje" de las tradiciones 
regionales-comarcales con las que se sentían identificados ( ensefianza 
de las variedades lingüísticas, cultivo de bailes típicos, música etc.). 

Por diversas causas que no son del caso exponer en este trabajo, 
pocos son los hijos y nietos de inmigrantes que se acercan a estas insti
tuciones. 

Como hemos sefialado en trabajos anteriores (Mazzolini, S., 1989; 
Barrios, G., Mazzolini, S., y Orlando, V., 1990), la acción de estas ins
tituciones fue muy limitada. No lograron atraer sino a pocos indivi
duos y, en la actualidad, se han convertido en instituciones a las que 
concurren las clases sociales altas que tienden a incentivar más el con
tacto con Europa que con los propios descendientes de inmigrantes. 

Debemos decir, por otra parte, que la mayoría de estas institucio
nes promovió también la asimilación a la "cultura nacional" (ej.: Scuola 
Italiana). 

La adquisición de la lengua, la práctica de la religión, conserva
ción dei sistema de valores etc., quedó en manos de la f amilia y dentro 
de ella, en la medida que la relación de roles tradicionales se mantuvo, 
la mujer fue el último reducto de la "tradicionalidad" (Mazzolini, S., 
1988), a excepción de los grupos en los cuales la exogamia provoca que 
el hombre as uma el rol de reciclador de la identidad étnica. 9 

En los restantes inmigrantes (o sea en la gran mayoría) que se man
tuvieron alejados de las mencionadas instituciones, a nivel del hogar 
se propició también la asimilación. Los padres, aunque entre ellos usa
ran las lenguas étnicas, no hablaron a sus hijos en ellas, por considerar 
que era más útil hablar bien la lengua dei país receptor, motivándolos 
a adquirir la ''lengua nacional'' que les permitiria ascender social y eco
nómicamente. Detrás de esta actitud francamente estigmatizante de los 
dialectos o de las lenguas "étnicas", se ocultó, muchas veces, una "des
valorización" de sus tradiciones culturales surgida ya en contextos eu
ropeos.10 

3.2 La ''sociedad nacional'' 

El Estado uruguayo marcó un bito fundamental en la consolida
ción de un país monolingüe con la promulgación de la Ley de Educa
ción Común (1877) a partir de la cual se puso en práctica una reforma 
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dei sistema educativo nacional que, basada en postulados racionalis
tas, anticlericales y liberales, provocó una verdadera "revolución men
tal" (Ardao, A. en Faraone, R., 1968:26-43) tanto en los "nativos" 
como en los uruguayos de adopción. 

Esta reforma educativa, que se aplicó con carácter de obligatoria 
y promovió una ensefianza laica y gratuita, integró a todos los residen
tes en el territorio nacional a "un (único) marco de referencia simplifi
cado y f uertemente ritualizado que debería de pasar a constituirse en 
la "memoria común" (Juliano, D. en Ringuelet, R., comp., 1987: 94) 
de los uruguayos. 

Esta "memoria común" sustituye o diluye el rol de las tradiciones 
comarcales que cada nifio recibía en la familia y plantea, en la IG de 
uruguayos, verdaderos conflictos de identidad (Mazzolini, S., 1988), 
en particular cuando el contacto con esta "nueva memoria" cuestiona 
la vigencia, en el contexto uruguayo, de referentes culturales que han 
sido f undamentales para el mantenimiento de la identidad étnica en 
otros contextos (ej.: el uso de judeo-espafiol en los sefaradíes o la en
dogamia en los armenios, en los contextos turcos) (Mazzolini, S., 1988; 
Mazzolini, S. et. ai., 1989). 

A nivel lingüístico la reforma educativa fue el instrumento por ex
celencia de la consolidación de la lengua espafiola como lengua nacio
nal, convirtiendo en bilingües a los inmigrantes arribados en edades 
muy bajas y restringiendo, en sus descendientes, los ámbitos de uso 
de las variedades étnicas. 

Tal proceso operó como dinamizador de la disminución de las ten
siones sociales provocadas por Ia evidencia de la extranjeridad. 

La inserción en el sistema educativo nacional implicó (para los emi
grantes y sus hijos) el reforzamiento de la estructura asimétrica de ac
titudes bacia las lenguas (hablas de emigrantes/ Espafiol) (Hamel, R. 
en Muiioz Cruz, H., comp., 1987), promoviéndose, en primera instan
cia, una situación de diglosia cada vez más extendida dentro de la co
munidad lingüística de inmigrantes (Mazzolini, S., 1989, 1990) que con
dujo, en Ia segunda generación de uruguayos, a un notable desplaza
miento de Ias variedades étnicas (Barrios, G. y Mazzolini, S., 1989; 
Elizaincín, A., Zannier, G., Barrios, G. y Mazzolini, S. 1987; Mazzo
lini, S., 1988, 1989, 1990; Mazzolini, S. et. ai.; 1989). 

Con respecto a italianos y espafioles, por ejemplo, y debido a que 
tanto los inmigrantes como la sociedad nacional consideraron a Ia len
gua como el rasgo diacrítico por excelencia de sus identidades, ya que 
otras pautas culturales (religión, relaciones de parentesco, sistema de 
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valores etc.) no operaban como marcadores primarios de su extranje
ridad en el contexto uruguayo (fundamentalmente por la "proximidad 
genética" de sus tradiciones culturales), el desplazamiento de las va
riedades étnicas distendió las fronteras culturales notablemente. 

Esta jerarquización de las "hablas de inmigrantes" como marca
dores primarios de la identidad étnica realizada por los uruguayos f ue 
la que motivó la planificación lingüística seíialada. Es posible que se 
asociara el mantenimiento y / o desplazamiento de las tradiciones lin
güísticas con "( ... ) la orientación de los valores básicos - normas y 
pautas de conducta ( ... ), sistemas de obligaciones comunitarios, ( ... )" 
(Díaz, C. en Muíioz Cruz, H., comp., 1987:55) que se percibían como 
"nuevos modelos". 

También es posible que se consideraran a las tradiciones lingüísti
cas como más fácilmente desplazables, mediante una planificación es
tricta, que los sistemas de valores asociados a ellas. 

Promovían entonces una ruptura en la identidad étnica a partir 
dei desplazamiento dei "componente lingüístico,, de esa identidad en 
el entendido que el desplazamiento de las variedades implicaria una pér
dida en "( ... )la utilización discursiva de padrones cultbrales en los cua
les se marcaba la identidad étnica( ... )" (Sierra, M. T. en Muíioz Cruz, 
H., comp., 1987:89). 

El Estado uruguayo ha mantenido en todos sus términos esta pla
nificación lingüística durante todo el presente siglo. Se ha consolidado 
una comunidad nacional lingüísticamente hispanohablante que ha de
marcado una frontera lingüística donde antes no la hubo y se han dis
tendido las f ronteras de las comunidades lingüísticas de inmigrantes. 

Los valores de "europeidad" que conformaban las comunidades 
de inmigrantes se desdibujan amalgamadores entre sí y con las tradi
ciones criollas, y con esto tienden a desaparecer las "fronteras cultura
les tardías,, . 

Hemos pensado en denominar ai último cuarto dei siglo XX co
mo el de la "europeidad" en crisis, tanto para los europeos que se in
tegran a la sociedad nacional en las últimas décadas, como para la so
ciedad nacional que tiende a perder una de sus principales característi
cas constitutivas: su "cuasi europeidad" real. 

Por cierto que parte de esta "europeidad" de inmigrantes refor
mulada en el contacto ha pasado a conformar la "mentalidad única" 
que define a los uruguayos en la actualidad. 

344 



,, 

NOTAS 

1 Los datos que manejamos para la elaboración de este trabajo se han obtenido en el marco de los 
Proyectos ''Caracterización lingüística de algunas colectividades de inmigrantes en e! Uruguay ac
tual" (Instituto de Lingüística - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) y "Espaiia 
en América a través de sus inmigrantes: Uruguay" (Cedeal - Universidad de la República - Insti
tuto de Ciencias Históricas), así como un trabajo de investigación que realizamos para la colección 
Nuestras raíces (Unesco) sobre la colectividad griega en colaboración con la Lic. N. Fusco (Patri
monio Histórico y Cultural de la Nación). 
En e! trabajo de campo se han realizado hasta el presente: observación directa y participativa; en
trevistas: a) abiertas; b) guiadas por un cuestionario etnográfico-lingüístico. Contamos con 156 in
formantes para armenios; 110 para italianos; 48 para espailoles; 76 para israelitas sefaradíes. Para 
griegos, se ha realizado además un exhaustivo análisis de fuentes documentales. 

2 El inmigrante se consideró fundamental para el desarrollo económico dei país. 
3 Los inmigrantes se asentaron fundamentalmente en Montevideo y ai sur dei río Negro. 
4 Cuando nos referimos a lenguas nos estamos refiriendo, en muchos casos, a variedades dialectales 

(ej.: italianos) y no a las variedades estándares. 
5 La consolidación dei Espaiiol como lengua de comunicación en e! dominio público estuvo relacio

nada con la acción de la escuela y la administración. 
6 Por distintos factores que no expondremos en esta comunicación y que hemos analizado exhausti

vamente dentro de los Proyectos "Caracterización lingüfstica de algunas comunidades de inmigrantes 
en el Uruguay actual" (Instituto de Lingüística) y "Espaõa en América a través de sus inmigrantes: 
Uruguay" (Cedeal - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) (Mazzolini, S., 
1988-89-90; Barrios, G. y Mazzolini, S., 1988-89; Elizaincín, A., Barrios, G. y Mazzolini, S., 1987) 
(Mazzolini, S., Galeana, E. y Yaffé, K., 1989). 
Los DPU se asocían actualmente con hablantes de nivel sociocultural y económico bajo. 

7 En las últimas tres décadas e! Portugués se ha constituido en una lengua que participa de la "cultu
ra" regional a partir dei uso extendido de las redes de televisión brasileõas, si bien no podemos 
asociar esta enorme penetración de la lengua portuguesa con la posible consolidación da comuni
dades bilingües, es evidente que si dicha variedad es escuchada en los hogares uruguayos durante 
varias horas ai día, y si esta relación se produce porque se seleccionan los programas brasileõos 
y no los uruguayos, no sólamente resulta en un domínio "pasivo" de la lengua (a nivel fundamen
talmente de la comprensión) sino en un acercamiento a los modelos culturales brasileilos. Es intere
sante advertir que en las zonas rurales cercanas a las fronteras (en un radio de 60-70 km de la mis
ma) y donde la televisión es e! más usado medio de comunicación masiva, no se tenía sino una 
red uruguaya (que además presenta los horarios restringidos) y varias redes brasileõas (Globo, Man
chete) con lo que " la gente sabe mucho más lo que pasa en Brasil que en Uruguay. De aqui sólo 
se escuchan los informativos de la radio a las seis de la maõana y ai mediodía" (Juan, de Tranque
ras, Depto. de Rivera, 1991). 
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8 Casos excepcionales los constituyen judíos y armenios, los cualcs poseían fuertes marcadores reli
giosos, y para los armenios, también políticos, que los conformaban en una "judeidad" o "arme
nidad" común (Mazzolini, S., 1989-1990). 

9 En los armenios, donde en la actualidad se observa un incremento significativo de los matrimo
nios mixtos (fundamentalmente de varones armenios con mujeres no-armenias), el hombre "acer
ca" a sus hijos a la lengua y la religión dei grupo (Mazzolini, S., 1988-1989). 

10 Nuestros informantes de bajo nível de instrucción nos han mencionado reiteradamente su "falta 
de conocimiento" de la variedad estándar (ej.: italianos) o dei manejo poco fluido de los mismos 
(ej.: gallegos), lo que consideran una carencia muy importante. 

-
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UMA ABORDAGEM PRELIMINAR DA ETNOGRAFIA DA 
COMUNICAÇÃO NA COMUNIDADE TRUMAI 

PARQUE XINGU1 

Raquel Guirardello 

Seguindo o roteiro já abordado no estudo dos grupos Mehinaku 
e Juruna, e tendo por orientação as mesmas bases teóricas adotadas 
(ver Medeiros, no artigo sobre o Mehinaku), este pequeno estudo aqui 
apresentado sobre a comunidade Trumai também se dividirá em três 
aspectos principais a serem enfocados: informações sobre a história do 
povo e de sua língua, a distribuição do bilingüismo na comunidade es
tudada, a reflexividade metalingüística dos falantes de Trumai. 

1. Sobre a situação lingüística da Aldeia Trumai - algumas conside
rações históricas 

O povo Trumai vive no Parque Indígena do Xingu. Segundo fon
tes históricas (Galvão, 1966), os Trumai teriam chegado à região do 
Xingu há cerca de 150 anos, vindos da Serra do Roncador e do Rio 
das Mortes. Tiveram diversos problemas no processo de sua assimila
ção pelos outros povos da região, tendo enfrentado inúmeras guerras, 
o que provocou um grande decréscimo da sua população. Mudaram 
a localização de suas aldeias diversas vezes, chegando inclusive a viver 
com outros povos, como os Aweti, Mehinaku, Nahukwa e Kamayurá. 

Além das guerras, outro fator de grande depopulação foram as 
epidemias de gripe e sarampo. Atacados por essas doenças, os Trumai 
quase foram à extinção. Em 1952 chegaram a ter uma população de 
apenas 18 pessoas. 

O grupo foi se recompondo através de casamentos com pessoas 
de outras tribos e crescimento vegetativo. Tais casamentos foram pro
vocando uma grande mescla com outros grupos indígenas, que hoje 
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em dia resulta na atual configuração da comunidade Trumai; na Al
deia Terra Preta, onde se deu esta pesquisa, não há atualmente um único 
casal formado só por pessoas Trumai. 

Essa mescla, no entanto, parece vir ocorrendo há um bom tempo: 
segundo Quain (Quain & Murphy, 1955), antropólogo americano que 
viveu entre os Trumai em 1938, já naquela época havia casais forma
dos por homem Trumai e mulher estrangeira (isto é, de outro grupo 
indígena), porque índios de outras tribos tomavam muitas mulheres 
do povo Trumai para esposas e alguns homens da aldeia, para poder 
constituir família, acabavam casando com mulheres de outros grupos, 
em especial, com as Kamayurá. 

Segundo os relatos de Quain, havia na Aldeia Trumai pessoas que 
sabiam o Kamayurá2 e isto, na sua opinião, provocaria influências so
bre a cultura e a língua que poderiam paulatinamente desaparecer. 

O Trumai atual, de fato, apresenta em seu léxico palavras de pro
vável origem Kamayurá. No entanto, ao contrário do que imaginou 
Quain, a língua não se perdeu e continua sendo reproduzida, não obs
tante as interferências em questão (tal fato suscita questões: Como as 
línguas indígenas se reproduzem? Como, apesar de certas situações des-

' favoráveis, elas permanecem vivas?). 
Os Trumai viveram também nas proximidades do Posto Indígena 

Leonardo, chegando neste local provavelmente no final dos anos 60 
e lá permanecendo até meados da década de 70, quando então muda
ram para a Aldeia Pato Magro, localizada no Rio Xingu. Esta deu ori
gem a duas outras aldeias (Terra Preta e Boa Esperança), e recente
mente foi formada uma terceira Aldeia Trumai (Steinen). 

A atual população do grupo conta com aproximadamente 109 pes
soas, 3 distribuídas da seguinte maneira: 

. Aldeia Terra Preta, localizada no rio Xingu, nela vivem 37 pessoas; 

. Aldeia Boa Esperança, também no rio Xingu, onde vivem 23 pes
soas; 

. Aldeia Steinen, localizada às margens do rio de mesmo nome, 
nela moram 28 pessoas; 

. Posto Indígena Pavuru, onde moram 21 pessoas contadas como 
Trumai. 

Porém, destas 109 pessoas, nem todas são realmente Trumai. Al
guns são indivíduos de outras tribos xinguanas, mas por se casarem 
e constituírem família com pessoas da comunidade, são contados tam
bém como Trumai. No entanto, quando se entra de fato na questão 
de origem étnica, estes indivíduos são identificados como membros de 
outras tribos. 
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2. Quadro lingüístico da aldeia - distribuição do monolingüismo e do 
bilingüismo na Comunidade Trumai 

Esta pequena investigação de caráter etnolingüístico se baseia fun
damentalmente nas situações observadas na Aldeia Terra Preta, onde 
foram realizadas análises e entrevistas com alguns de seus moradores. 

Dos moradores desta aldeia, 30 têm sangue Trumai (isto é, pelo 
menos um dos pais é Trumai), 5 são A weti e 2 são Kamayurá. Das 30 
pessoas que são Trumai, somente 4 têm ambos os pais originários des
te povo. Porém, dentre estas, nem todas têm o status de Trumai "pu
ro", porque um de seus avós não é Trumai; em tais casos, a pessoa 
já passa a ser considerada "mestiça". 

Dos indivíduos com sangue Trumai, 18 têm mãe falante nativa de 
outra língua xinguana (por serem originárias de outras tribos), restan
do apenas 12 cuja mãe é falante nativa de Trumai. 

Esse panorama nos leva a dois pontos importantes: 

1- a questão étnica para o povo Trumai não é muito simples, da
do que há grande miscigenação com outros povos do Xingu; 

2- o quadro lingüístico da aldeia é complexo. O saber lingüístico 
não é o mesmo para todos, variando de indivíduo para indivíduo, con
forme a constituição de sua família e de acordo com as experiências 
comunicativas vividas no seu dia-a-dia. 

Há uma única pessoa na aldeia que poderia ser considerada mono
língüe:4 é uma mulher de meia-idade, cujos pais são ambos Trumai. Es
sa mulher fala o Trumai, tem um certo conhecimento do idioma do ma
rido e sabe muito pouco o Português. Ou seja, ela praticamente só seco
munica em Trumai, sendo esta a única língua que realmente domina. 

Quanto aos outros moradores da aldeia, excetuando quatro crian
ças que estão na fase de aquisição da linguagem, todos são falantes de mais 
de uma língua. Duas pessoas, ambas idosas, falam somente línguas indí
genas, não sabendo quase nada de Português. Uma mulher de meia-idade 
fala duas línguas indígenas e um pouco de Português. Os demais (29 pes
soas) são falantes de uma ou mais língua(s) indígena(s) e de Português, 
variando o grau de proficiência neste último idioma. 

Em geral, são os mais jovens que conhecem melhor o Português, 
falando-o com uma pronúncia e com regras gramaticais mais próximas 
de um falante nativo deste idioma. Alguns mais velhos falam Português 
com influência da fonologia e da gramática de sua língua; por 
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exemplo, não usam as plosivas sonoras, falanto [puriti] no lugar de 
[buriti]; intercalam vogais em encontros consonantais que não ocor
rem no Trumai: [parato] "prato", [karafato] "gravador", omitem o 
artigo e algumas preposições; enfatizam aspecto (por exemplo, o con
tinuativo "ainda") onde não o fazemos. Além disso têm dificuldade 
em traduzir termos do Trumai para o Português, ou de expressar cer
tas idéias nesta língua. Isto significa que não só o saber lingüístico da 
aldeia está estratificado', mas também o domínio da língua portuguesa. 

Uma possível fonte para o aprendizado dessa língua pelos Trumai 
pode ter sido, talvez, o fato de eles terem vivido no Posto Indígena 
Leonardo. O posto é o local por excelência onde este idioma é usado, 
tanto para contato com os brancos como para dialogar com índios de 
outros grupos, funcionando neste caso como língua franca. Segundo 
o relato de uma jovem Trumai, foi com as famílias de funcionários 
indígenas do posto que ela aprendeu o Português, pois as crianças des
sas famílias sabiam falar a língua dos brancos. Diz um dos rapazes da 
aldeia que ele aprendeu Português porque ''escutava caraíba5 falar no 
posto". 

Ou seja, os postos constituem uma das grandes vias de entrada 
dos Português na comunidade, através inclusive de seus funcionários 
indígenas, que acabam por levar o Português para dentro de seus la
res, o que é facilitado pelo fato de os casais Trumai serem formados 
por pessoas de tribos diferentes; o Português, muitas vezes, acaba fun
cionando como a língua de contato entre os cônjuges (como foi o caso 
de um casal Trumai-Aweti, que usou o Português até que a mulher 
aprendesse o Trumai). Nessa situação, os filhos ficam expostos ao Por
tuguês e acabam aprendendo-o. 

As viagens provavelmente contribuem também para o aprendiza
do desta língua, pois observa-se que seus melhores falantes, entre os 
adultos, são aqueles que mais viajaram para fora do Parque do Xin
gu. Segundo alguns Trumai, as pessoas da aldeia que melhor falam 
a "língua dos caraíbas" são justamente o chefe, que viaja bastante pa
ra tratar de assuntos da aldeia, e seu irmão, que já passou longos pe
ríodos na cidade. Ou seja, são aqueles que tiveram maiores experiên
cias comunicativas com os brancos. 

Isso tudo, no entanto, são apenas hipóteses de como o Português 
teria começado a ser usado pelos Trumai. Atualmente, ele se difunde 
através dos meios de comunicação, em especial o rádio, e através da 
convivência das crianças pequenas com os irmãos mais velhos, que em 
suas brincadeiras e atividades conversam em Português com uma f re-
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qüência considerável, sendo que o contato com os irmãos é tão intenso 
quanto o convívio com os pais. Os irmãos mais velhos são, provavel
mente, a fonte mais forte de aprendizado deste idioma para os peque
nos. Isso pode ser observado em situações como a hora do banho, quan
do crianças entre 3 e 4 anos de idade respondem, com palavras e ex
pressões em Português, aos irmãos que lhes falam nesta língua. 

Das línguas indígenas faladas na aldeia, é o Trumai que acaba pre
ponderando; mesmo algumas pessoas que são de outras tribos falam
no, tendo aprendido pela convivência com o cônjuge e demais paren
tes da comunidade. Além disso, nas situações em que língua indígena 
é empregada, o Trumai é preferencialmente usado por ser a língua do 
povo: uma vez que se está na aldeia dos Trumai, é este o idioma que 
deve ser falado. A exceção ocorre quando um dos interlocutores não 
o domina o suficiente para participar do diálogo. Nesse caso, é usada 
uma língua que seja mais acessível para ele. Por exemplo, um Trumai 
fala em Kamayurá com uma pessoa Aweti que não entenda a língua 
Trumai;6 esta pessoa, por sua vez, usa o Aweti nas suas respostas. Às 
vezes é usado também o Português, caso não haja outra língua mais 
acessível e os interlocutores o dominem. 

Observa-se, pois, que há na Aldeia Terra Preta uma coexistência 
de línguas indígenas, mas esta não parece ser problemática, pelo me
nos na representação metalingüística dos falantes: as pessoas não con
sideram mau o fato de um indivíduo saber mais de uma língua indíge
na. Pelo contrário, isto é considerado positivo e até mesmo necessário 
para pessoas que ocupam determinadas funções: as pessoas mais poli
glotas da aldeia são justamente o chefe e o pagé (que também já foi 
chefe). É, pois, considerado bom conhecer mais de uma língua. Diz 
um Trumai que foi entrevistado durante a pesquisa: 

É bom saber todas as línguas. Eu preciso. Se eu for em outra al
deia e não entender, fica chato. Então eu preciso; é bom saber to
das as línguas. 

Entretanto, a coexistência de línguas começa a ter certa conota
ção conflitiva quando se considera o Português. Na representação de 
alguns indivíduos da aldeia, o Português já é tido como uma espécie 
de ameaça ao Trumai, que estaria deixando de ser falado por causa 
desta língua não-indígena. Alguns comentários de pessoas entrevistadas: 

Hoje em diante, né, esses meninos aí quase não fala a minha lín
gua; então pra eles eu tenho que falar em Português, porque eles 
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estão acostumados a falar em Português. Eles não entende a mi
nha língua mais. 
Aqui mesmo, nessa aldeia, todo mundo fala em branco ... Seria 
útil para "aprender" esses meninos aqui em Trumai, porque eles 
não sabe falar Trumai. 

Aqui eles fala mais Português, né? E não fala mais nossa língua, 
não. 

Para outras pessoas, no entanto, saber Português não constitui 
um problema, mas é apenas saber falar mais uma língua. Os mais jo
vens têm essa atitude favorável em relação à língua do branco; diz um 
rapaz, ao ser indagado sobre o porquê de aprender o Português: "Por
que nós 'gostamo' de falar a língua de vocês." 

São as pessoas que exercem algum poder na comunidade que ma
nifestam preocupação com relação à língua portuguesa, variando a ava
liação que fazem da sua influência. Uns dizem ter medo de a língua 
Trumai se perder; outros acham que isso não acontecerá: 

Muito difícil de virar outra língua porque nossa língua é nossa lín
gua mesmo. Nunca vai deixar de falar. 

Constata-se, pois, que as opiniões, as reflexões e representações 
que os falantes fazem da sua realidade lingüística são variadas. Em ter
mos concretos, é ainda difícil saber com precisão a porcentagem de 
uso do Português. Observa-se que ele é mais usado preferencialmente 
em determinadas situações, como no jogo de futebol; visitas de pes
soas de outros grupos à aldeia; quando se ouve rádio, e parece ser mais 
falado por um determinado grupo: os meninos e os rapazes. 7 Os adul
tos usam bastante o Trumai ou outra língua indígena. Entre os jovens, 
nota-se que as moças empregam mais o Trumai que o Português, às 
vezes intercalam expressões do Português na sua fala, mas o que pre
domina é o Trumai. Já os rapazes e meninos, que realizam suas ativi
dades quase sempre juntos, falam o Português com uma freqüência 

' grande. As vezes usam expressões em Trumai, mas o que parece pre-
dominar nas conversas entre eles é o Português. No entanto, alguns 
desses mesmos rapazes empregam o Trumai quando estão em um local 
onde todos estejam falando tal língua. Quanto às crianças menores, 
observa-se que estas acabam usando o Português durante o convívio 
com os irmãos mais velhos. 
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3. A questão da identidade étnica do grupo relacionada com a 
reflexividade metalingüística 

Por tudo que já foi exposto até o momento, observa-se que na 
Aldeia Terra Preta várias línguas estão coexistindo. 8 

Como já se disse anteriormente, das línguas indígenas faladas na 
aldeia, é o Trumai que se sobressai. Cada um dos entrevistados na pes
quisa afirmou que é essa a língua que costuma usar mais. Poderia dizer
se, então, que pelo menos na reflexão metalingüística e na representa
ção dos falantes, o Trumai é o idioma que mais se fala na comunidade. 

Mas percebe-se aqui uma certa contradição: ora todos afirmam 
usar mais o Trumai, levando-nos então à idéia de que esta é a língua 
mais falada na aldeia (a ponto até de um dos entrevistados afirmar que 
é o único idioma falado ali, não admitindo o fato de que na Aldeia 
Trumai se fala também em Aweti ou Kamayurá); ora dizem que nin
guém mais fala o Trumai por causa da influência do Português (''Aqui 
mesmo, nessa aldeia, todo mundo fala em branco"), ou então que os 
mais jovens, que são mais numerosos que os adultos, não falam direi
to a língua tribal. 

Esse julgamento parte principalmente dos mais velhos e das pes
soas que têm algum poder na comunidade. Na opinião deles, a língua 
Trumai atual já não é a mesma do tempo dos antigos; consideram que 
o modo de falar dos antigos era diferente, porque era mais "profundo": 

Hoje em dia a gente fala diferente. Não fala a mesma coisa. Anti
gamente os Trumai falava mais profundo. 

Já os indivíduos jovens não compartilham do mesmo ponto de vis
ta; em oposição aos mais velhos, acham que não há diferença entre 
o Trumai falado por seus antepassados e o atual. 

Deixando-se de lado as divergências de opinião, é interessante no
tar que os Trumai de antigamente, aqueles do tempo em que não havia 
problemas de população escassa, casavam-se apenas com pessoas do 
grupo. Além disso, quase não tinham contato com brancos. E, embo
ra ninguém fale claramente de ''pureza de língua'' ou ''língua mais 
pura", fala-se de "língua mais profunda" ou que determinada pessoa 
é "Trumai puro" (é o caso da mulher monolíngüe). 

Isso parece indicar que existe uma certa idéia de que a língua pode 
estar mudando depois de sucessivos contatos com outros grupos ou com 
os brancos, e mesmo que a mescla com pessoas de outras tribos pode 
estar trazendo algumas influências sobre a língua Trumai. Houve já 
quem considerasse e comentasse que algumas crianças não sabem fa-
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lar direito o Trumai porque são "mestiças", isto é, um dos pais não 
é Trumai. Isso sugere, então, uma noção de que a "pureza" de origem 
garantiria uma "pureza" de língua. 

Mas toda essa argumentação não é sustentada por muito tempo, 
pois ao se indagar sobre as origens de cada indivíduo, acaba-se verifi
cando que não há quase mais nenhum Trumai puro, o que levaria en
tão à conclusão equivocada de que ninguém mais sabe falar bem. No
vamente, então, se percebe uma contradição existente na representa
ção de alguns falantes. 

Seja como for, alguns juízos de valores não coadunam com a rea
lidade no que se refere aos conhecimentos lingüísticos dos "mais pu
ros" versus "mestiços", pois indivíduos dos dois tipos sabem e usam 
a língua. Aliás, é interessante notar que algumas pessoas, cuja mãe .não 
é falante nativa de Trumai, falam mais este idioma do que a língua 
materna, ou às vezes nem mesmo a falam, embora consigam entendê
la. Tal fato tem certa similaridade com situações encontradas em ou
tros lugares do mundo por estudiosos de bilingüismo, que observam 
que uma criança, cuja mãe é estrangeira, nem sempre sabe falar a lín
gua desta, apesar de compreendê-la (é um bilingüismo "passivo"9), 

dominando melhor o idioma do meio social em que vive. Isso se dá 
com alguns indivíduos Trumai, até mesmo porque a mãe tende a apren
der e a usar também a língua do marido Trumai. 

Além disso tudo, há o fato de que o velho pajé, apesar de ser "mes
tiço" (um de seus pais é Kamayurá), ainda assim é tido por todos os 
entrevistados como o melhor falante de Trumai da aldeia, pois sabe 
termos antigos e tem muito conhecimento sobre a língua e sobre a his
tória desta. 

Todas essas variações presentes nas representações metalingüísti
cas dos falantes devem estar se dando por dois grandes motivos: de uma 
parte, pela concepção que os mais velhos têm do que seja proficiência 
lingüística: saber bem uma língua, para eles, talvez seja mais do que ter 
um certo conhecimento sobre ela; deve ser também o domínio de dife
rentes registros, saber arcaísmos, conhecer expressões complexas, ter co
nhecimento profundo da língua. Os jovens não estariam demonstrando 
tal desenvoltura na língua Trumai e por isso não estariam sendo consi
derados bons falantes (um dos entrevistados disse que os rapazes e crian
ças não estão sabendo usar certas expressões complexas, empregando 
no lugar construções simplificadas). De outra parte, pode ser que tais 
avaliações feitas pelos mais velhos se dêem devido à presença do Portu
guês na aldeia e a influência que ele estaria trazendo. Aqui entra-se no
vamente na questão da identificação étnica do grupo. 
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A identidade étnica para os Trumai é um tanto qu~nto complexa, 
sendo por isso que ela não é tão facilmente definida por eles. Pode-se 
dizer que o fato de quase todos já serem "mestiçados" causa um certo 
incômodo em alguns Trumai, mas eles acabam por dizer que, apesar 
das misturas com outros povos, eles se consideram Trumai e assim se 
sentem (e isso, na verdade, é o que realmente importa). Como diz um 
deles, a mistura 

tira um pouco a raça ... mas a única coisa que a gente tem medo 
é de perder a língua. 

É a língua, pois, que acaba sendo o elemento mais identificador do 
grupo, uma vez que os costumes e tradições já são bastante comuns, 
especialmente no Alto Xingu, onde os Trumai já viveram. A identida
de étnica acaba se estendendo para além dos limites da aldeia: ora faz 

, 
diferença ser Trumai ("Nós é outro. E diferente."); ora importa ape-
nas ser xinguano, havendo diferença quanto à língua. 

Eles, índios de outras tribos, são iguais, assim que eu digo, por
que eles são igual, mesmo sangue nosso, né? Agora, a língua de
les já é diferente. 

E, dado que há a proximidade sangüínea e uma identificação ét
nica quase comum, acaba não sendo problemático para os Trumai sa
ber falar outras línguas xinguanas. Ao contrário, há até uma certa le
gitimidade, justamente por se ter parentesco com pessoas de outras tri
bos. Diz um Trumai: 

Eu me interessei em aprender Kamayurá ... Meu avô é Kamayurá, 
eu acho que eu tenho direito de falar Kamayurá. Se tem um Tru
mai meu avô, eu tenho direito a falar Trumai. 

A situação altera-se quando se entra no terreno do emprego da 
língua portuguesa. Para os mais velhos, o uso freqüente do Português 
não é visto como algo muito natural; não há razões étnicas para o seu 
uso: ninguém na aldeia tem sangue de branco, portanto a presença de 
sua língua não se justifica. 

Pode-se pensar, ent~o, que no sistema de valores de alguns fa
lantes, há uma certa hierarquia para as línguas que são faladas por 
eles: o Trumai, sendo o idioma do povo, é considerado o mais impor
tante e o que deve ser preferencialmente usado. Algumas línguas xin
guanas podem também ser faladas porque são autorizadas, dado que 
há parentesco sangüíneo com pessoas de outras tribos. O Português 
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não deveria sequer ser empregado no meio tribal, já que não há paren
tesco com pessoas brancas; portanto, ele não tem motivo para ser usado. 

Esse fato é que causa certa preocupação entre os mais velhos. 
Reconhece-se que há necessidade de saber falar Português para o con
tato com o branco, mas o que incomoda os Trumai adultos é que os 
jovens e crianças estão usando o Português nas atividades diárias, co
mo se fosse qualquer outra língua xinguana, sendo que ele não é: é 
a língua do branco, de uma cultura muito diferente da do Xingu. Por 
isso é até compreensível que os mais velhos se sintam incomodados com 
os avanços do Português. Há medo de que a língua deles perca lugar 
para a do branco. Alguns julgam que o Português está aos poucos pro
vocando mudanças no Trumai; 10 outros acham que os jovens nem 
usam mais a língua tribal, se bem que tal julgamento não corresponde 
aos fatos reais. 

Quanto aos jovens, estes não parecem incomodados com o fato 
de o Português ser pertencente a outra cultura. Eles não só têm uma 
melhor aceitação da língua do branco, como manifestam uma certa 
''admiração'' por elementos da sua sociedade (como a televisão ou mes
mo o poder do dinheiro). Não se pode dizer que os jovens Trumai es
tejam conscientemente optando por falar bastante o Português por
que querem ter acesso a coisas do mundo do branco, mas por outro 
lado percebe-se que saber esta língua pode trazer algumas vantagens 
para o indivíduo. Os funcionários do posto (que gozam de um certo 
prestígio e que recebem um salário) são falantes de Português . Esses 
fatos, de alguma forma, são um estímulo para que os mais jovens apren
dam a língua dos brancos. Essas são apenas especulações sobre os mo
tivos que levam alguns índios a falar o Português, mas de qualquer 
forma notam-se algumas diferenças de comportamento lingüístico en
tre aqueles que manifestam desejo de um dia ir conhecer a cidade e 
aqueles que não gostam de sair do Xingu e que acreditam que nunca 
irão virar brancos: um dos entrevistados, que considera que nunca dei
xará de ser índio, fala bastante a língua Trumai; um dos jovens que 
demonstra ter vontade de um dia ir estudar na cidade fala muito o Por
tuguês e menos vezes o Trumai, a ponto de seu pai ficar irritado de 
não ver o filho falar sua língua. 

A situação é sentida pelos mais velhos como ainda mais ''perigo
sa" quando se compara o quadro lingüístico da Aldeia Trumai com 
as de outros grupos do Xingu, que pouco conhecem do Português. Diz 
um Trumai que foi entrevistado. 
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mais direto Português. Tudo, tudo, tudo. Agora, os Kamayurá 
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fala um pouco ainda Kamayurá. Todo mundo fala: Kalapalo, Kui
kuru, esses índios Suyá, os Kayabi. 

Caso realmente o Português venha a substituir o Trumai, isto se
rá para eles um fato extremamente negativo, pois a própria identidade 
do povo poderá se perder, dado que a língua é um dos fatores fortes 
de identidade étnica no meio xinguano. E esse medo e a angústia de 
se perder a própria língua ficam bem retratados na fala de um índio 
Trumai: 

Muitas pessoas dos nossos vai lá, quer falar com essas pessoas que 
já perdeu a língua, né? Nós gozamos os outros índios: "ói, coita
do, que índio é esse aí?", né? Então é uma vergonha prá nós. En
tão, esse aí, a gente não pode esquecer nossa língua. Se, por exem
plo, a gente esquecer nossa língua, todo mundo vai falar: "Pô, 
você o que que é? Você é branco? Você é Kamayurá?" 

A situação do povo Trumai, portanto, não é realmente muito tran
qüila. Há quem julgue que se deva isolar os Trumai do convívio com 
outras tribos e com os brancos, para não mais haver contato com o 
Português. Mas aqui novamente a representação da realidade não coa
duna com a própria realidade: o Português, de alguma f arma, já está 
inserido na comunidade, sendo reproduzido pelas crianças pequenas 
que aprendem com os irmãos maiores. Portanto, não é isolando o po
vo que a questão se resolve. Talvez se o grupo fortalecer mais os seus 
valores e retomar algumas de suas tradições (que andaram um tanto 
quanto de lado, eles próprios admitem), a situação tome um outro con
torno, ou pelo menos não seja vista por eles como tão problemática, 
pois não se pode dizer ainda até que ponto o Português é uma ameaça , 
real para o Trumai. E certo que os rapazes falam o Português (afinal, 
eles têm uma atitude positiva com relação a esta língua), mas não dei
xaram ainda o Trumai de lado, como julgam os mais velhos. No pre
sente momento, talvez a situação seja perigosa mais no nível de repre
sentação dos falantes do que no nível dos fatos. Futuramente, sim, é 
que ela pode vir a ser realmente problemática; se, por exemplo, os jo
vens de agora, depois de adultos, optarem por falar com os filhos so
mente em Português. Nesse sentido, é bom que as lideranças já tenham 
percepção disso e tentem reverter ou alterar o quadro atual. Quanto 
às considerações e hipóteses aqui apresentadas, constituem apenas uma 
abordagem preliminar da situação lingüística do povo Trumai, abor
dagem esta que, com novas informações, poderá ser aprofundada. 
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NOTAS 

1 Trabalho apresentado no Simpósio "Índios e não-índios - uma interação desigual no limiar do 
século XXI", em 29/8/91. Agradeço à profa. Lucy Seki e ao Dr. Denny Moore pela leitura e 
sugestões feitas. 

2 Comenta Quain, em um trecho de uma carta escrita em 21/12/1938: "Half the people in the villa
. ge can carry on a conversation in Kamayurá with ease. One household (there are four) uses Kama

yurá in preference to Trumai." (Quain & Murphy, 1955, p. 103). 
3 Cálculo feito com base nas informações fornecidas por moradores da Aldeia Terra Preta. 
4 A determinação do grau de proficiência nas diferentes línguas, na verdade, foi feita de modo im

pressionístico, com base nas observações realizadas e nas informações fornecidas pelos próprios 
Trumai. 

s Caraíba é o termo comumente usado pelos moradores do Xingu para designar os não-índios. 
6 O Kamayurá e o Aweti são línguas do tronco Tupi; o Trumai é considerado língua isolada, isto 

é, não revela parentesco genético com nenhuma outra língua. 
7 Considera-se menino o indivíduo com até 11 anos de idade e rapaz o que se situa na faixa entre 

11 e 17 anos (não há atualmente na Aldeia Terra Preta rapazes com mais de 17 anos e os adultos 
existentes já contam com mais de 25 anos). 

s Na verdade, nas demais Aldeias Trumai também se observa esta mesma situação. 
9 "O resultado disso é, às vezes, um bilingüismo dito passivo, na medida em que a criança com

preende tudo em uma língua sem que, nesta, ela queira ou possa(?) se expressar.'' (Vermes & Bou
tet, 1989, p. 184). 

10 Realmente, há situações em que se nota uma provável influência do Português. Por exemplo, a 
jovem, filha de Trumai com Aweti, que ao invés de chamar sua mãe pelo termo Trumai atsiwe 
("mãe" - vocativo), fala mamã. 
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COMUNIDADE JURUNA: ABORDAGEM PRELIMINAR DA 
ETNOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO 

Cristina Martins Fargetti 

1. Introdução 

A comunidade Juruna localiza-se hoje na Aldeia Tubatuba, no Es
tado de Mato Grosso, no Parque Indígena Xingu (PIX), na região do 
Baixo Xingu, próximo ao Posto Indígena Diauarum e ao Posto Indí
gena de Vigilância (PIV). 

Segundo Oliveira (1970), a primeira notícia que se tem sobre a lo
calização dos Juruna é de Bento Maciel Parente, que em 1625 infor
mou sobre a presença desse povo nas proximidades da foz do rio Xin
gu, ou seja, no atual Estado do Pará. Realizaram, contudo, uma série 
de migrações ao longo do rio Xingu (registradas por viajantes, geógra
fos etc.), ora fugindo de tentativas de escravização, ora de conflitos 
com tribos inimigas, subindo o rio até as proximidades da foz do rio 
Manitsauá, mais ao Sul, portanto, do atual sítio. Quando visitados por 
A. Oliveira, em 1967, estavam aí localizados em uma aldeia denomi
nada Bibina. 

Conforme relato feito a mim em 9/ 7 / 91 por Tucii (também cha
mado Pichãnhã e/ ou Bolinha)1 a fundação da aldeia atual, Tubatu
ba, data da mudança do Manitsauá, localização da "aldeia antiga" 
ou aldeia de Bibina, para a atual localização, ocorrida em 1981. Por 
ocasião dessa mudança, motivada, segundo Tucii, pela busca de me
lhores terras para plantio, Tucii e outros Juruna se separaram do gru
po e fundaram uma outra aldeia mais abaixo de Tubatuba, denomina
da Aldeia Saúva. Em 1988, concordaram sobre a conveniência política 
da reunião do grupo em uma só aldeia, quando então os que haviam 
se separado, juntamente com Tucü, fixaram residência na Aldeia Tu
batuba. 
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O total da população Juruna é hoje de 126 indivíduos, pelo que 
pude averiguar em 11 de julho de 1991, com o informante Ducarê, que 
é monitor de dentista. Não são tidos como Juruna os índios de outras 
comunidades (ex.: Kayapó, Kayabi etc.) que se casam com mulheres 
e homens Juruna (exceção feita àqueles que, como Kawaxin Kayabi, 
há muito vivem com os Juruna). 

As informações do "censo" foram coletadas tomando como re
ferência os habitantes de cada casa da aldeia. A Aldeia Juruna conta, 
atualmente, com 12 casas dispostas, em sua maioria, de frente para 
a margem do rio Xingu, ou seja, em posição paralela ao leito do rio, 
basicamente, em três fileiras de construções. Não há um estilo único 
de construção, o que já havia sido notado por Oliveira (1970) e, mais 
recentemente, por Lima (1986). Tucfí, contudo, parece estar introdu
zindo um padrão novo de casa, mais "sofisticado" e oneroso, uma 
vez que utiliza tábuas para as paredes e telhas "Eternit" para o telha
do, semelhante à atual enfermaria/ escola (esta, porém, ainda apresen
ta paredes feitas com troncos de pindaíba). Tarinú, que mora com seu 
pai, Karadindi, está também construindo uma nova casa para sua fa
mília, de acordo com o padrão mais comum na aldeia. 2 

Segundo Oliveira (1970), as casas da Aldeia Bibina estavam cons
truídas, em sua quase totalidade, em posição vertical em relação ao 
leito do rio. A disposição da atual aldeia, Tubatuba, descrita acima, 
difere, portanto, da aldeia antiga, assemelhando-se à disposição para
lela e em ilhas observada em tempos passados, quando havia uma es
tratégia de defesa da aldeia contra o ataque de tribos inimigas. 

Em épocas passadas, os Juruna erguiam suas aldeias preferente
mente em ilhas a fim de ficar mais a salvo das incursões levadas 
a cabo por grupos que, então, lhes eram hostis. (Oliveira, 1970, 
p. 63) 

Há, atualmente, o projeto de reconstruir a aldeia em disposião cir-
cular, o que não parece ser uma tradição Juruna. 
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A Aldeia Juruna, que nos dias atuais ainda guarda traços do pas
sado, não se assemelha às xinguanas. Enquanto que à Aldeia Ju
runa falta uma forma específica, as dos índios que habitam as ca
beceiras dos formadores do rio Xingu são (sic) compostas porca
sas dispostas em círculo, formato esse que é um traço característi
co da área. Também o tipo de habitação difere. Apesar da casa 
xinguana possuir uma planta elíptica, ser coberta de sapé, sem dis
tinção de teto-parede, ela se diferencia da habitação tradicional 
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Juruna pelo maior arredondamento da cobertura e projeção de 
uma das águas sobre a outra. Além disso, enquanto a Aldeia Ju
runa é composta essencialmente por casas que fogem do modelo 
tradicional, o mesmo não ocorre nas aldeias xinguanas em que as 
casas, em geral, obedecem ao padrão tradicional. ( ... ) 

(op. cit., p. 75) 

Como observou ainda Oliveira, a disposição circular das casas da 
aldeia não foi mencionada em toda literatura sobre os Juruna como 
sendo uma tradição Juruna. Diante disso, há duas possibilidades: trata
se de uma tradição não observada pelos viajantes e pesquisadores que, 
no passado de migrações dos Juruna, estiveram em contato com essa 
comunidade, ou seja, de algo que realmente nunca existiu entre os Ju
runa; ou trata-se de uma tradição que realmente existiu, mas que não 
foi observada justamente pela situação contínua de migração. 

No momento, pela falta de evidências, não posso aceitar totalmente 
a segunda possibilidade, mesmo tendo ouvido de um Juruna que anti
gamente os Juruna construíam suas aldeias assim. Ele poderia estar 
tentando legitimar uma atitude, colocando-a como pertinente à sua cul
tura, quando não o é. Tal procedimento já ocorreu em outros contex
tos, mas, a meu ver, seria precipitado concluir por analogia. 

Na hipótese, contudo, de que a segunda possibilidade seja inváli
da, sendo a primeira a verdadeira, restam as questões: por que esta
riam os Juruna pensando em adotar um novo costume com relação 
à configuração de sua aldeia? Seria uma tentativa de demonstrar uma 
marca, uma identidade alto xinguana? 

2. A questão da identidade étnica da reflexividade metalingüística 

A língua falada pela comunidade é o Juruna, pertencente à famí
lia Juruna, Tronco Tupi. Segundo classificação de Rodrigues (1986), 
essa família inclui também as línguas Manitsauá e Xipáya. O Manit
sauá jé é extinto, não contando com mais documentação do que sim
ples lista de palavras coletada por Steinen (1942); o Xipáya e o Juruna 
somente agora contam com estudos descritivos em andamento. 

Com respeito à questão que particularmente me interessa, a da con
firmação ou redefinição do tipo de parentesco existente entre o Xipá
ya, língua falada pelos índios Xipáya do Pará, e o Juruna, não pude 
obter, com os informantes, um esclarecimento, uma afirmação que não 
deixe margem a dúvidas . 
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Os Juruna, no mesmo tempo em que se dizem diferentes dos ou
tros índios e do branco, conforme pude documentar em entrevistas, 
também se acham semelhantes a todos os seres humanos, o que pude 
notar em suas narrativas míticas (coletadas também, embora em ver
sões diferentes, por Oliveira, 1970 e Lima, 1986), e em especial na de
finição do seu deus, espécie de herói mítico - Cinaã: "o pai de todos 
nós". 

''Tentativa de matar Cinaã'' 
Gente sempre pedia carne para Cinaã. Um dia comeram a neta· 
de Cinaã, que era moça, pois estavam com fome. Viajaram, mui
ta gente ia junto com Cinaã. Tentaram matar Cinaã, mas as fle
chas não penetravam em seu corpo. Cinaã fez assim (batia osso
vacos e fazia barulho de revólver) e os Juruna viraram canoa. 
Quem queria matar Cinaã virou branco, quem seguiu Cinaã virou 
Juruna. Para o homem branco criou cidade, para o Juruna criou 
mato. 
(Versão coletada por mim, com o informante Karadindi, chefe Juruna, em 9/ 8/ 89.) 

Portanto, Cinaã é o pai de todos os seres humanos, que, a princí
pio, eram todos iguais. As diferenciações começam a existir quando 
grupos de seres humanos se rebelam contra Cinaã: surgem primeira
mente os brancos, por oposição aos Juruna; e dos grupos que se sepa
ram dos Juruna surgem os índios "bravos" e os demais grupos indíge
nas. Assim, os que "seguiram Cinaã" e os que "ficaram junto com 
Cinaã" tornaram-se Juruna e falaram a língua Juruna; os que "não 
seguiram Cinaã" tornaram-se brancos ou outros índios, falando lín
guas diferentes. Mas, mesmo assim, Cinaã continua sendo para os Ju
runa "o pai de todos nós", índios e não-índios. 

Esta situação aparentemente paradoxal envolvendo a identidade 
étnica (ser e não-ser Juruna) no discurso sobre ela se estende para con
siderações metalingüísticas. Se, por um lado, no contexto do discurso 
de igualar-se/ mostrar-se semelhante a todos os povos, encontrei, por 
vezes, testemunhos de que Xipáya e Juruna são línguas muito pareci
das e até mesmo são a mesma língua, por outro lado, quando no con
texto de mostrar as peculiaridades/ diferenças que caracterizam os Ju
runa encontrei tão-somente a afirmação de que Xipáya e Juruna são 
completamente diferentes e que, inclusive, não há qualquer entendi
mento entre os falantes das duas línguas, que, além disso, não se con
sideram parentes. 
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Está em quesão aí, e a meu ver muito claramente, o fato de que 
a distinção entre as línguas, quando feita, não se baseia em critérios 
puramente lingüísticos, mas sim ern critérios históricos e políticos. Ob
viamente, um estudo sistemático comparativo das duas línguas poderá 
lançar luzes sobre a questão, sem que o critério estritamente lingüísti
co seja tido como a "última palavra", e sim que esclareça, inclusive, 
aspectos históricos envolvidos. 

3. Questões sobre diglossia e bilingüismo 

Sobre a questão da diglossia, não acredito que neste caso ela pos
sa ser definida, como propõe a sociolingüística catalã, como situação 
de "línguas em conflito", como processo conflitivo histórico de mu
dança necessária de uma língua a outra, com substituição e normaliza
ção como processos de eliminação inevitável de uma das línguas. Se
gundo Kremnitz, 1982, 

les sociolinguistes catalans ont dynamisé le concept de diglossie 
qui, au début, et dans les termes de Ferguson, était conçu comme 
assez statique. Ils ont ainsi le mérite d'avoir considéré le proces
sus linguistique jusqu'à sa fin et d'avoir montré ses aboutissements 
possibles: ou bien la normalisation de la langue dominée et la dis
parition de la langue jadis dominante dans un espace donné, ou 
bien la disparition de la langue dominée et sa substitution définiti
ve dans !'espace en question. 3 

A situação de diglossia entre os Juruna parece estável, sem confli
to, pois não há contato intenso entre a comunidade Juruna e os "bran
cos", e não há situação de bilingüismo massivo, existindo falantes mo
nolíngües em Juruna. 

Pelos relatos de Karadindi, já no tempo de seu pai, Bibina, a si
tuação era semelhante à atual: Bibina, como homem e chefe da tribo 
falava Português com relativa fluência, mas os demais Juruna não. Is
to não seria um indício de continuidade do processo de diglossia exis
tente? (Cf. item 4.) Dos tempos de Bibina até os dias de hoje, os con
tatos se intensificaram e, segundo Karadindi, aumentou também o nú
mero de homens que sai da aldeia com objetivo de estabelecer comér
cio com a comunidade branca mais próxima, mas, ainda há monolín
gües, e as mulheres continuam falando muito pouco o Português. Isto 
leva a crer em uma certa estabilidade. Mas, mesmo que os contatos 
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aumentem e mais pessoas falem Português com mais freqüência, po
demos afirmar que há uma tendência de perda da língua Juruna, de 
deslocamento total? Não há evidências suficientes para isso. Pelo que 
se conhece da história do povo, ele oferece sempre uma forte demons
tração de resistência cultural e lingüística. 

Creio que assumir o termo diglossia significando "contato" entre 
línguas ao invés de "conflito", não implica, é óbvio, neutralidade do 
ponto de vista político, nem fecha a questão para a comunidade Juru
na. Mas talvez seja melhor do que assumir um ''conflito'' e acabar di
zendo que a tendência futura, contrariando toda a história de resistên
cia do povo, mesmo em face ao brutal decréscimo populacional (eram 
58 indivíduos em 1967), será a de que o Juruna seja substituído pelo 
Português definitivamente, ou seja, que haja um ''desaparecimento'' 
da língua indígena; o que seria um determinismo indesejável e sem fun
damento, a meu ver. 

Como opção teórica, portanto, tomo o ponto de vista de Fishman 
(1967), cuja definição de diglossia (como "contato") difere, portanto, 
da definição adotada pela sociolingüística catalã e mexicana, por exem
plo. Obviamente há que se considerar as diferenças de situação, quan
to ao caso específico, em cada comunidade pesquisada, ou seja, Espa
nha e México, por exemplo, apresentam comunidades com situação po
lítica, histórica e lingüística completamente diferentes da comunidade 
J uruna do Brasil. 

4. Diglossia e distribuição do bilingüismo/monolingüismo na Aldeia 
Tubatuba 

Como já foi mencionado anteriormente, parece haver uma certa 
estabilidade da diglossia. Entre os próprios J uruna raramente se usa 
o Português, geralmente só se fala Juruna. O uso do Português é bem 
limitado a determinadas situações: 

- conversar/ discutir com brancos; 
- conversar/ discutir com índios de outras comunidades, que não 

entendam absolutamente nada em J uruna; 
- falar no rádio (se vão conversar com pessoas Juruna podem 

usar o Português ou a língua Juruna; no caso das mulheres, elas só 
falam no rádio com parentes e utilizando a língua Juruna). 

Essa aparente estabilidade notada na distribuição do uso das lín
guas - Juruna e Português-, contudo, não me leva a crer na inexis-
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tência da diglossia. Segundo Fishman, diglossia remete à função social 
das variantes numa comunidade de fala e bilingüismo remete à aquisi
ção e uso de duas línguas por um indivíduo. Se a situação dos Juruna 
fosse a de que qualquer Juruna (independentemente de sexo, idade, 
função social) pudesse ser bilíngüe em situações de conta to como co
mércio, visita de médicos e de outros índios etc., se dentro da comuni
dade nunca se usasse outra língua que não fosse o Juruna, enfim, se 
não houvesse implicações de ordem social para o uso de língua(s) dife
rente(s) dentro da comunidade Juruna, poderia arriscar dizer que não 
há diglossia e sim somente bilingüismo. Mas, obviamente, a situação 
não é essa, como comprova a distribuição do bilingüismo/monolin
güismo na aldeia. 

Até 7 - 8 anos, aproximadamente, as crianças são monolíngües, 
aprendem somente a língua materna, Juruna. A partir dessa idade, con
tudo, parece haver uma distinção: os meninos são mais incentivados 
a aprender o Português. Isso pode ser comprovado mesmo na distri
buição das aulas na escola: as meninas estão começando a ser alfabeti
zadas e aprendem matemática juntamente com a aula de Português; 
já os meninos encontram-se mais adiantados, já sabendo ler e escre
ver, chegando a copiar e a ler textos, contando, inclusive, com uma 
aula de matemática à parte. Parece ter havido uma tentativa de ensino 
para as mulheres adultas e casadas, mas, segundo relato de uma delas 
- Yawadá, ex-mulher de um Kayapó - as aulas terminaram devido 
a críticas dos próprios maridos que achavam que elas perdiam tempo 

. 
com ISSO. 

Crianças de outras comunidades, como as filhas de Bediái, que 
se encontravam em Tubatuba, parecem ser plurilíngües: além da lín
gua materna (Kayapó), falam Português, e um "pouco", segundo di
zem, de Juruna. Os estrangeiros parecem mesmo ser sempre incentiva
dos a aprender e usar a língua Juruna. Geralmente, mulheres e crian
ças, embora consigam, não se dirigem a estrangeiros em Português. 

' A primeira vista, as mulheres que se casam com homens de outra 
comunidade apresentam uma maior compreensão e um maior uso do 
Português que as demais mulheres Juruna. Contudo, medir o seu grau 
de bilingüismo pela sua performance não é uma coisa tão tranqüila, 
pois me parece uma explicação um pouco óbvia demais. Além disso, 
há, também, a questão das mulheres Juruna, classificadas pela sua per
formance como menos bilíngües, que, segundo relato de seus próprios 
maridos, sentem "vergonha" de falar Português: apesar de não fala
rem, teriam "competência" em Português? Como medir, então, o bi-
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lingüismo? Como poder afirmar quem é monolíngüe? Estas questões, 
pelo visto, requerem maiores considerações teóricas e metodológicas 
do que uma simples escolha aleatória. Ficam, obviamente, em aberto 
por enquanto. 

Com respeito aos homens Juruna, parece haver somente dois ca
sos de comprovado monolingüismo: dois homens de mais de trinta anos, 
considerados pelos demais como "surdos". Para os Juruna, a "sur
dez" explicaria a não-aquisição do Português, contudo, pude notar que 
ambos ouvem muito bem quando lhes falam em Juruna mesmo em voz 
bem baixa. Conforme observou a prof a. Lucy Seki, em comunicação 
pessoal, em muitas línguas indígenas ''não escutar'' corresponderia a 
"não entender" uma determinada língua; assim, "surdez" = "desco
nhecimento de determinada língua''. Os dois homens referidos não se
riam, portanto, surdos mas sim mono/íngües. No geral, contudo, os 
homens Juruna são bilíngües, não apresentando dificuldade para a com
preensão do Português. Há, inclusive, seis ou sete homens adultos que 
lêem e escrevem em Português. 

Portanto, diglossia e bilingüismo existem na comunidade Juruna 
e merecem um tratamento adequado em estudos posteriores. 

Com respeito à educação, já existe na Aldeia Tubatuba uma es
cola: uma casa, que faz também as vezes de enfermaria e rádio, de 
construção pouco semelhante aos padrões Juruna, pois já emprega 
"Eternit" como telhado e possui configuração retangular. As aulas, 
na medida do possível, são diárias, contando com três professores Ju
runa: Adihá, Tarinú e Paxikú. O primeiro alfabetiza em Português 
as meninas de 7 a 14 anos; o segundo dá aula para os meninos e ado
lescentes (não há distinção, pelo observado, entre ensino para os que 
estão começando a aprender, e para os que já têm maiores conheci
mentos de Português); e o último dá aulas de matemática para os me
ninos e adolescentes. Em todos os casos é utilizado o Juruna para 
a comunicação entre professor e aluno. Na alfabetização, e mesmo 
para soletrar, os Juruna utilizam o código do rádio para elicitação 
de palavras citadas. Este parece ser um procedimento idealizado pe
los próprios Juruna. 

Os referidos professores foram alunos de, entre outras professo
ras, Mariana L. Ferreira, que teria orientado esses professores para que 
dessem aula para a comunidade Juruna, num projeto de educação fi
nanciado pela "Fundação Mata Virgem". A Fundação, por sua vez, 
teria prometido, posteriormente e caso o trabalho desse certo, um pa-
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gamento aos professores. Contudo, não pude obter maiores informa
ções sobre a supervisão desse trabalho. 

Finalmente, como reivindicação da comunidade Juruna haveria 
1) a proposta de trabalho de formação com os professores já existen
tes e 2) o ensino bilíngüe. Esta última, contudo, subordinada aos avan
ços na descrição da língua Juruna, da qual me ocupo atualmente. 
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NOTAS 

1 Tucü é monitor de enfermagem, recebe orientação médica da equipe da Escola Paulista de Medici
na, que, periodicamente, visita o PIX. 

2 Este constitui-se de construção de forma elíptica de tamanho variável (a maior delas deve ter, apro
ximadamente, 12 metros de comprimento); telhado coberto por folha de inajá (tipo de palmeira); 
paredes feitas com troncos de pindaíba, dispostos verticalmente; uma porta somente, feita de tá
buas e com possibilidade de ter uma tranca. Este tipo de construção é comum na aldeia, embora 
não seja único, pois os Juruna parecem evitar um estilo único em suas aldeias (isto também foi 
observado por Oliveira em 1967). 
A habitação de Karadindi em 1989, por ocasião da minha primeira viagem, é classificada pelos 
próprios Juruna como mais "antiga" , mais tradicional, e parece-se muito com a que foi descrita 
por Oliveira em 1967 como a habitação tradicional Juruna. 

3 G. Kremnitz, La Sociolinguistique dans les états français et espagnol" in Dittmar, 1982, p. 23. 
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UMA ABORDAGEM PRELIMINAR DA ETNOGRAFIA DA 
COMUNICAÇÃO NA ALDEIA MEHINAKU - ALTO XINGUt 

Maria do Carmo Ivo de Medeiros 

O grupo Mehinaku, objeto de estudo deste trabalho, é um dos três 
representantes da família Aruak localizados na parte sul do Parque In
dígena do Xingu (Brasil Central). O grupo habita atualmente uma úni
ca aldeia, denominada Jatobá, e, segundo estimativas da pesquisado
ra, conta com aproximadamente 80 indivíduos. Esse total não inclui 
cerca de 20 pessoas que, em decorrência de problemas políticos inter
nos, ocorridos recentemente, migraram para outras aldeias (onde fo
ram aceitos por terem parentes) ou para o Posto Leonardo (lugar con
siderado "neutro" no Parque Indígena do Xingu, por ser um local des
tinado a servir a toda a comunidade altoxinguana). 

Esse trabalho baseia-se em dados coletados em trabalho de campo 
com os Mehinaku nos anos de 1989, 1990, 1991. O trabalho tem por 
objetivo apresentar uma abordagem ainda muito preliminar de alguns 
pontos relacionados à etnografia da aldeia, pontos estes que se pretende 
aprofundar numa etapa posterior na pesquisa, tendo em vista esclare
cer aspectos da situação lingüística e da própria língua Mehinaku. 

Serão aqui considerados, elementos de análise referentes a três 
pontos: 

1 - Trajetória histórica do grupo. 
2 - Distribuição do bilingüísmo/ monolingüísmo na sociedade 

Mehinaku. 
3 - A questão da identidade tribal e a consciência étnica 

alto-xinguana. 
No sentido contextual, a metodologia do trabalho seguiu a orien

tação de Hymes e Gumperz (1964). A maioria das afirmações que se
rão feitas nesse trabalho se baseiam em depoimentos dos próprios 
falantes. 

377 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



1. Trajetória histórica 

Corno ocorre com relação aos povos indígenas em geral, pouco 
se sabe sobre a história remota dos Mehinaku, devido à inexistência 
de registros. 

Segundo os mais velhos, os Mehinaku sempre viveram entre os 
rios Tuatuari e Curisevo. Mencionam mudanças na localização da al
deia por motivos de guerra ou subsistência mas os deslocamentos sem
pre se deram na mesma região. 

Um Mehinaku (chefe da aldeia), ao narrar a trajetória de seu po
vo, disse que os Mehinaku residiam primeiramente às margens do rio 
Curisevo (onde estão hoje) e que havia, nessa época, três grupos distri
buídos em três aldeias: Mehinaku, Yanapyhi e Kutanapu. Todos fala
vam, segundo ele, "um pouco diferente" mas, "só um pouquinho". 
Devido a guerras com os Txicão e a epidemias de gripes e sarampo, 
decidiram que todos se uniriam aos Mehinaku, que contavam com um 
número maior de pessoas. Segundo o informante, o chefe dos Mehi
naku reuniu todos e disse que a partir de então todos deveriam esque
cer as outras línguas e falar só Mehinaku. 

Mudaram-se depois para uma Aldeia Yawalapiti abandonada e lo
go fizeram uma nova aldeia perto do Posto Leonardo (distante da al
deia quatro horas caminhando), num dos braços do rio Tuatuari, on
de ficaram até 1988. 

Em 1989, por motivos de subsistência, retornaram para o antigo 
sítio onde seus antepassados viviam, nas margens do rio Curisevo ( dis
tante do Posto Leonardo quatro horas em barco a motor). 

O primeiro relato de contato com brancos se deu em 1887 com 
Steinen (1940); depois em 1895 e 1899 com Meyer e em 1900 com Schi
midt (1943). 

A partir de 1910, com a fundação do SPI (Serviço de Proteção , 
ao Indio) - denominação que depois mudaria para CNPI (Conselho 
Nacional de Proteção ao Índio) e depois ainda para Funai (Fundação 
Nacional do Índio, em 1957) - os contatos entre brancos e Mehinaku 
se intensificam. 

Em 1947, com a abertura do campo permanente de Jacaré, FAB, 
desenvolveram-se várias pesquisas antropológicas referentes às comu
nidades xinguanas. Mais tarde, com a permanência dos irmãos Villas 
Boas no Parque, intensificou-se o contato entre os brancos e os índios. 

Atualmente há na área postos indígenas, com médicos, enfermei
ros, dentistas, mecânicos e eventualmente professores que convivem 
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com os índios. Além destes, periodicamente aparecem pesquisadores 
e visitantes no Parque. Somado a isso, os homens da aldeia viajam pa
ra cidades próximas para realizar compras, para tratamento de doen
ças e para resolver problemas na Funai. 

Esse contato cada vez mais intenso com a cultura branca está tra
zendo uma inevitável alteração nos costumes e na língua. Muitos ter
mos de objetos do branco, antes designados com expressões próprias 
da língua Mehinaky, estão sendo esquecidos. Por exemplo, há termos 
próprios na língua para designar relógio, avião, munição, armas etc., 
porém muitas crianças desconhecem esses termos ou conhecem mas não 
utilizam. 

Questionados sobre as possíveis mudanças que a língua poderá so
frer, dizem os Mehinaku que nada irá mudar pois eles não deixarão 
de ensinar aos filhos o "nome das coisas''. Mas na realidade verifica
se que a situação não é tão tranqüila assim: por enquanto há a presen
ça dos mais velhos que insistem na preservação dos costumes e da lín
gua, mas, em contraposição, há os mais jovens que estão deslumbra
dos com a cidade e com as vantagens de falar Português e poder se 
comunicar com os brancos. Os mais velhos consideram que muitos não 
se interessam mais pelos costumes e mitos. Um de meus informantes, 
falando de um filho seu, diz: " ... ele é muito preguiçoso: não quer 
aprender fazer cesta, não quer ouvir histórias. Está com a cabeça vira
da: só pensa na cidade ... ". 

Por enquaNto a língua e a cultura Mehinaku estão coexistindo com 
a cultura e língua brancas, mas daqui a umas três décadas, quando os 
mais velhos morrerem, não se pode prever o que acontecerá. 

2. Bilingüismo/monolingüismo na sociedade Mehinaku 

Atualmente a aldeia conta com aproximadamente 80 habitantes 
distribuídos em seis casas. Destes 80 habitantes, somentes 6 deles são 
de outras aldeias (há 4 Waurá; 1 Kamayurá; 1 Suyá) que se uniram 
a Mehinaku através de casamentos intertribais. 

A população atual é composta na sua maioria por jovens: 600Jo 
dos Mehinaku têm menos de 18 anos. 

Não existe monolingüismo em Português entre os Mehinaku e, por 
outro lado, todos os habitantes da aldeia, inclusive aqueles provenien
tes de outros grupos, falam o Mehinaku. Por esse motivo a grande maio
ria das atividades comunicativas são realizadas na língua tribal. 
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Uma grande parcela de velhos e adultos tem pelo menos um co
nhecimento passivo do Waurá (língua Aruak muito próxima ao Mehi
naku) e de outras línguas indígenas, de acordo com o parentesco que 
cada um possui com indivíduos de outros grupos. 

Em situações de comunicação intertribal, como durante a realiza
ção de cerimônias e festas na aldeia, além de encontros no posto indí
gena, onde há diálogo entre pessoas falantes de diferentes línguas, em 
princípio, cada um usa a língua nativa mesmo que disto resulte um en
tendimento apenas parcial. Muitas vezes a compreensão das pessoas 
que se comunicam parece ser mais intencional que textual, mas quan
do o entendimento do que é dito precisa ser claro, é usado muitas ve
zes o Português. No entanto o uso do Português não é regra. Freqüen
temente são usadas outras línguas indígenas que ambos os interlocuto
res dominem. 

O Português é usado nas situações de comunicação intercultural 
como nos contatos em cidades, nas consultas médicas, dentárias etc. 

2.1. Graus de bilingüismo 

É muito complexo tratar o grau de bilingüismo nos Mehinaku pois 
parece haver vários fatores que entram em jogo na concepção que eles têm 
do que seja "saber outra língua''. Para o estabelecimento de graus de bi
lingüismo aqui, estou levando em conta o conhecimento ativo de outra 
língua que não a tribal e o julgamento dos próprios Mehinaku em rela
ção a quem fala realmente outra(s) língua(s). Na Aldeia Mehinaku as mu
lheres raramente saem do Parque, portanto, na maior parte dos casos, 
elas falam outras línguas indígenas em duas situações: se têm parentesco 
com outras aldeias ou se se casam com hon1ens de outras aldeias. Já os 
homens, além dos fatores como parentesco e casamento intertribal, tran
sitam mais na área do Parque e vão com mais freqüência ao Posto Leo
nardo, onde são faladas várias línguas, principalmente o Português. Além 
de freqüentar o Posto Leonardo, os homens têm contato com o Portu
guês fazendo constantes visitas a cidades próximas, onde vendem arte
sanatos e compram utensílios de que necessitam. 

Feitas as considerações acima, podemos pensar que na sociedade 
Mehinaku há quatro situações de conhecimento lingüístico em ordem 
crescente. 

- Situação 1: falantes somente da língua tribal. É o caso de uma 
grande parte das mulheres tanto jovens quanto idosas, das crianças e 
de poucos homens, em sua maioria velhos e sem poder na aldeia, com 
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exceção de um Mehinaku bastante idoso, antigo chefe, que tem poder 
e é tido como Mehinaku puro (ver item 3). 

- Situação 2: falantes de língua tribal mais outra(s) língua(s) in
dígena(s). É o caso de algumas mulheres e homens idosos que domi
nam outras línguas indígenas e não dominam o Português. Há três mu
lheres que reconhecidamente falam o Waurá além do Mehinaku, e há 
um homem idoso que fala, além do Mehinaku, duas línguas indígenas 
da mesma família (Aruak): Waurá e Yawalapiti. 

- Situação 3: falantes da língua tribal e do Português. É o caso 
de quase todos os homens na faixa de 25 a 45 anos e rapazes da aldeia. 

- Situação 4: falantes da língua tribal, de outra(s) língua(s) indí
gena(s) e do Português. É o caso de quatro indivíduos que reconheci
damente falam uma outra língua indígena, além da tribal e que domi
nam o Português. Há ainda um indivíduo, tido como Mehinaku, que 
é apontado por todos na aldeia como falante de cinco línguas indíge
nas, além do Português. Dessas cinco línguas indígenas, três são da 
família Aruak: Mehinaku, Waurá, Yawalapiti; uma é da família Ka
rib: Kuikuro; e uma da fam1lia Tupi: Kamayurá. 

2.2. Contato com a escrita na comunidade Mehinaku 

Poucos Mehinaku tiveram algum contato com a escrita, pois nun
ca houve escola na aldeia. Seis indivíduos cursaram uma escola que 
esporadicamente funciona no Posto Indígena Leonardo. Todos eles es
crevem e lêem em Português e aprenderam por conta própria a escre
ver e ler em Mehinaku. Dois deles atualmente estão cursando escolas 
de Brasília, e a comunidade tem esperanças de que futuramente eles 
se tornem professores na aldeia, pois os Mehinaku reconhecem que é 
difícil manter um professor "branco" na aldeia por muito tempo. Um 
de meus informantes (Jumuí, chefe da aldeia) diz: " ... lugar de branco 
é na cidade. Branco não agüenta muito aqui. Tem que trazer muita 
comida, fica com saudade da cidade''. 

Os Mehinaku querem aprender Português e matemática para "en
tender tudo" quando forem para a cidade, para não serem enganados 
em seus direitos e nas compras que fizerem. 

Os Mehinaku mais velhos acham importante que os jovens apren
dam também a escrever em Mehinaku para poderem registrar " histó
rias desde antigamente e não esquecer nunca''. O fato de quererem es
crever os mitos na língua relaciona-se com a preocupação quanto ao 
desinteresse de alguns dos Mehinaku mais jovens por conhecer os mi
tos indígenas . 
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Como medida paliativa para o problema de falta de escola, os Me
hinaku pleiteiam um professor que lhes ensine Português, mesmo que 
por pouco tempo: " ... a gente queria que ficasse professor aqui só um 
pouquinho. Só para ensinar uin pouco escrever e um pouco de conta, 
para as crianças não ficarem burras''. 

3. Identidade étnica 

Conforme comumente verificado na literatura da região, como em 
Samain (1991); Gregor (1977), quando se examina o conjunto das tri
bos que convivem no Alto Xingu, verifica-se que há uma grande diver
sidade lingüística e ao mesmo tempo uma unidade cultural. Pode-se 
pensar em que medida essas semelhanças culturais participam da cons
tituição de uma consciência étnica alto-xinguana, opondo então Alto 
Xingu/ Baixo Xingu. 

Questionando os Mehinaku sobre as diferenças entre eles e outros 
índios; os outros alto-xinguanos, os baixo xinguanos e os não
xinguanos, verificamos que a questão da identidade étnica é muito com
plexa e pode ser colocada em vários planos. 

Podemos afirmar que ser xinguano, seja do Alto ou do Baixo, é 
um status. É possível tomar como exemplo mitos que problematizam 
esses diferentes planos de identidade. Um deles, que me foi contado 
para explicar porque nós, brancos, temos armas, roupas e outras coi
sas da cidade e eles, índios, não têm, mostra bem claramente a divisão 
étnica que fazem entre os índios xinguanos e não-xinguanos. 

Retomando brevemente o mito da origem do mundo, os Mehina
ku contam que foram jogadas três flechas no solo, cada uma simboli
zando respectivamente o branco, o xinguano e não-xinguano ... Esta
vam esses três chefes conversando na Aldeia do Sol, quando o Sol co
meçou a distribuir presentes: os brancos aceitaram armas e leite, que 
os xinguanos "burramente" não quiseram; os xinguanos preferiram 
bonitos colares e cintos de caramujo; e os não-xinguanos receberam 
comidas sujas e fedidas ... Então o Sol falou para eles (não-xinguanos) 
irem morar bem longe dos xinguanos. 

Com base nesse mito podemos estabelecer um primeiro plano de 
identidade étnica: gente x não-gente:2 onde os denominados por gen
te ("neone" em Mehinaku) são os xinguanos do Parque Nacional do 
Xingu e os brancos; e os não-gente ("wajaio" em Mehinaku) são os 
não-xinguanos, tidos como sujos e fedidos, além de serem considera
dos como animais que atacam as pessoas. 
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Um segundo plano de identidade que podemos pensar seria a opo
sição alto-xinguanos x baixo-xinguanos: onde a divisão parece ser in
centivada mais por problemas políticos que existem no Parque, entre 
os povos do Alto e do Baixo Xingu. Os adjetivos que são dados aos 
baixo-xinguanos são pejorativos: briguentos, não tomam muito banho, 
não sabem fazer boas comidas e são feios. 

Um terceiro plano de identidade que podemos pensar seriam os 
Mehinaku x outros alto-xinguanos. Em geral os Mehinaku respeitam 
todos os povos alto-xinguanos e dizem que ''não sofreriam muito se 
tivessem que morar com um deles". Mas assim mesmo há o uso de 
estereótipos para caracterizar outras aldeias alto-xinguanas que têm de
feitos que eles, Mehinaku, não têm. Por exemplo, os Kamayurá são 
tidos como ladrões; os Yawalapiti como fofoqueiros; os Waurá como 

. 
preguiçosos. 

Esses estereótipos muitas vezes não são mantidos por todos os ha
bitantes e variam de acordo com o grau de parentesco que cada um tem 
com outras aldeias xinguanas. Há, por exemplo, habitantes da aldeia 
que são considerados Mehinaku embora não tenham nascido na aldeia. 

Um quarto plano de identidade étnica que podemos pensar seria: 
Mehinaku x mais Mehinaku. Essa distinção é bastante complexa e leva 
em conta vários fatores. 

Para que um indivíduo seja considerado Mehinaku parece haver 
fatores como: 

- falar bem a língua, sem sotaque; 
- ter parentesco com membros da aldeia; 
- viver no local; 
- ser bem cotado pela opinião pública mantendo boas relações 

na aldeia. 
Há, por exemplo, um indivíduo que nasceu na Aldeia Kamayurá 

mas é tido como Mehinaku, pois como disse um informante: ' 'Ele nas
ceu no Kamayurá mas é Mehinaku porque veio para cá novo. O pai 
dele é Mehinaku; ele casou aqui; mora aqui e fala bem a língua." 

Há um outro que nasceu na Aldeia Waurá, é filho de pais Waurá, 
mas como dizem " ... já até esqueceu a língua. Só fala Mehinaku". 

Há também os que brigam com a comunidade e não são mais con
siderados Mehinaku. Conforme me disse um informante referindo-se 
a um ex-habitante: " ... ele brigou, foi embora. Agora não é mais Me
hinaku. '' 

Já na concepção do que seja um Mehinaku puro, ou seja, " mais 
Mehinaku", são levados em conta fatores como: 
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.. , 
pureza sangu1nea; 
nenhum contato com a cidade; 
monolingüismo na língua tribal. 

São apontadas como "mais Mehinaku" as duas pessoas mais ve
lhas da aldeia: um antigo chefe e a "dona da Música", mulher mais 
velha da aldeia que é tida como a que mais sabe cantar. Os Mehinaku 
dizem: " ... eles falam Mehinaku mais puro, porque não sabem nenhu
ma palavra de outra língua. Só Mehinaku. Não usam palavra do Por
tuguês. Falam tudo na língua". 

Parece haver uma escala crescente de exigências que vão sendo 
acrescentadas para ser um "mais Mehinaku". Essa escala vai de gente 
até chegar em "mais Mehinaku" sucessivamente. 

Podemos pensar em um esquema tal como: 

GENTE 

XINGUANOS 

ALTO-XINGUANOS 

MEHINAKU 

MAIS MEHINAKU 

Esses foram os pontos levantados nesta abordagem preliminar da 
etnografia da aldeia. Numa etapa a seguir estes pontos serão aprofun
dados e problematizados mais adequadamente. 
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NOTAS 

1 Comunicação apresentada no simpósio "Índios e não-índios: uma interação desigual no limiar 
do séc. XXI", Unicamp - 8/91. 

2 Thomas Gregor em Mehinaku: o drama da vida diária em uma aldeia.do alto xingu classifica 
os Txikão (baixo-xinguanos) corno wajaio ("não-gente"). Conforme observa Etienne Sarnain 
(1991), as categorias dos nativos são ligadas a um dinamismo interno que move constantemen
te essas sociedades, assim pensamos em duas hipóteses possíveis para explicar esse dinamismo: 
quando Thomas Gregor realizou o trabalho em questão, os Txikão estavam no Parque havia 
pouco tempo e, na coleta de dados de 1991, os Mehinaku dizem que "agora eles estão mais 
amansados" e portanto agora "já sabem fazer comidas boas e tomar mais banhos". Outra 
hipótese para explicar a inclusão dos Txikão no plano de "gente" seria a questão de identida
de xinguana para sobrevivência no Parque Nacional do Xingu tornando-os politicamente mais 
fortes. 
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CLASSIFICADORES DE NOMES EM PANARÁ 

Luciana Dourado1 

Resumo 

Na língua Panará2 há uma sé~ie de nomes que no~almente ocor
rem ou repetidos ou reproduzidos em determinadas construções sintá
ticas. Trata-se de nomes de partes do corpo e de partes de plantas e 
de nomes de líquidos e de objetos côncavos. A reprodução por um ter
mo genérico se dá nas construções Sujeito-Adjetivo, Sujeito-Verbo In
transiti.vo e Verbo Transitivo-Objeto. Com nomes de partes do corpo 
só se registrou a repetição (sem generalização) e unicamente na cons
trução Verbo Transitivo-Objeto. Interpreta-se a situação descrita co
mo um sistema de classificação nominal em formação. . . 

O f enômeno que vamos descrever ocorre nas orações intransitivas 
e transitivas do Panàrá. As transitivas têm, como núcleo do seu predi
cado, um verbo ttansitivo, enquanto as intransitivas podem ter, como 
núcleo do predicado, um verbo intransitivo, um adjetivo ou um nome. 
A ordem básica dos constituintes essenciais nas orações intransitivas 
é S-V, e nas orações transitivas é S-V-0: 

(l) iãsi yt pit:Sri' 
veado NFI3 fugir 
''O veado fugiu." 

(2) aká' yt t:Sputü/aka. t:::>putü 
Aká NFI velho 
"Aká é velho." 
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(3) mõsi yi si4 

milho NFI semente 
"O milho está de vez." 

(4) ka hê ka kiári pI 
2S ERG NFT / 2S cortar lenha 
"Você cortou lenha." 

(5) Teséya hê káti piri kyêmerá yõ atÇ>s:t 
Teseya ERG FUT/3S comprar IP POSS munição 
"Teseya vai comprar nossa munição." . 

Quando um nome de part~ de planta (folha, casca, semente, fruta 
etc.) é sujeito de uma oração intransitiva ou objeto de uma transitiva, 
insere-se· entre o sujeito e o verbo um nome genérico referente àquela 
parte da planta: 

(6) p t y i kiã nI puu-rín 
urucum NFI fruto seco roça-LOC 
"O urucum secou na roça." 

(7) nãkowsía pá ri yi sa pi á 
laranja planta NFI planta grande 
"O pé de laranja cresceu." 

(8) Ka kati se ~i asiáti 
2S FUT /2S fio comprar algodão 
"Você vai comprar cordão (de algodão)." 

, 

O termo genérico inserido pode ser o próprio nome que ocorre 
COII)O sujeito de verbo intransitivo ou objeto de verbo transitivo: 

(9) kwatf so y:t so pia 
palmeira folha NFI folha grande 
''A palha cresceu.'' 

(10) kiõpe hê ti sa kari ki::>ripé sa 
Kiõpé ERG NFf / 3S planta arrancar arroz planta 
"Kiõpé arrancou o pé de arroz." 

Estes termos são nomes que podem ocorrer independentemente ou 
em composição: 
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(11) uã si 
aquela semente 
''Aquela semente.'' 

(12) s ::> wsi ikiéti 
semente muita 
"Muitas sementes." 

Os nomes de partes das plantas encontrados nesta situação são os 
seguintes: 

a) si , para semente.~: 
( 13) ki :::>ri pé si it. <fti 

arroz semente duro 
. "O arroz está duro .. " 

(14) mõsi yi si ri 
milho NFI semente seco 

. "O milho secou." 

b) .so, para folhas: 
( 15) pa rasó ~o õtuí 

folha folha nova 
"A folha está nova." 

/ 

(16) ip tarã katí so p ;t ri kwatí so 
homens/ERG FUT folha pegar palmeira folha 
"Os homens vão pegar palha." 

c) kiã, s para frutos: 
(17) ikiéti kiãs3 kiã rãprâl 

muita pimenta fruto vermelha 
"Muita pimenta vermelha." 

(18) s t pisa yt kiã ni 
pequi NFI fruto seco 
"O urucum secou." 

d) kuá, para frutos: 
(19) piuti ku' ãpré6 

jenipapo fruto velho 
"O jenipapo está velho." 
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(20) nãkowsía yt kuá tê 
laranja NFI fruto cair 
''A laranja caiu.'' 

e) ka , para cascas: 
(21) pêká ka rãprá' 

tecido casca vermelho 
''O tecido é vermelho.'' 

(22) kaprepa kar po 
papel casca branco 
"Papel branco." 

f) sa, para plantas: 
(23) nãkowsía pâ ri yi sa pi á 

laranja planta NFI planta grande 
"O pé de laranja cresceu." 

(24) Kú i , sa sa pã 
mandioca planta planta pequeno 
"O pé de mandioca está pequeno." 

g) se, para fios: 
(25) asáti se isí yi se iprê 

algodão fio grosso NFI fio velho 
"O cordão grosso (de algodão) está velho." 

(26) sõsé se rãprá 
cipó fio vermelho 
''A linha é vermelha.'' 

h) sõ, para cachos: 
(27) marapy,tl-ã ne kyê sõ pakuá sõsí sõ kió kió 

, 
I 

3P/ ERG NFT/ 3P lS dar banana cacho cacho maduro 
"Eles me deram um cacho de banana madura." 

(28) kwatitepi sõsí yi. sõ õsí 
inajá cacho NFI cacho grande 
"O cacho de inajá está grande." 



i) tu, para tubérculos: 
(29) itú tu fisí 

batata tubérculos grande 
''A batata está grande.'' 

(30) kúk yk yu ptpiti 
mandioca NFI tubérculos mole 
''A mandioca amoleceu.'' 

Nomes de líquidos e de objetos côncavos podem também co
ocorrer com seus respectivos nomes genéricos, nas mesmas construções 
sintáticas em que ocorrem os nomes de partes de plantas: 

j) it ::S/t ::), para líquidos: 
(31) ikó it :S kini 

água líquido limpa 
"A água está limpa." 

(32) iko t ::) k ::) pasi 
água líquido suja 
" A água está suja." 

(33) kuyãk ::) ito maká 
mingau líquido sujo 
"O mingau está sujo." 

1) krt, para côncavos: 
(34) prátu krt kini 

prato côncavo limpo 
"O prato está limpo." 

(35) Kowkiáti krt krt k::)pas-k 
barco côncavo sujo 
"O barco está sujo." 

De forma similar aos nomes de partes de plantas, de líquidos e 
de objetos côncavos comportam-se os nomes que se referem às partes 
do corpo. Estes nomes ocorrem entre o sujeito e o verbo transitivo, 
mas não entre o sujeito e o verbo intransitivo: 

391 



(36) mara hê ti pa ki kra ikyemera ki 
3S ERG NFT/ 3S I.P cabelo puxar IP cabelo 
"Ele puxou o nosso cabelo." 

(37) kr€t :::5 ma hê ti 1€ kü.i s :S ti t€ 
kretoma ERG NFT / 3S perna ferir cachorro perna 
"Kretoma feriu a perna do cachorro." 

(38) ka hê ka pa p:t ipri pa 
2S ERG NFT /2S braço segurar menino braço 
"Você segurou o braço do menino." 

(39) ikyê hê re sikré kr:a· ikiéy7 yikr€ 
IS ERG NFT / IS orelha puxar mulher orelha 
"Eu puxei a orelha da mulher." 

(40) ipri hê ti saãp*. kra i?ków yaãpk 
menino ERG NFT / 3S rabo puxar macaco rabo 
"O menino puxou o rabo do macaco." 

(41) ipf hê ti sükié iakiá i?ków yükié 
homem ERG NFT / 3S braço cortar macaco braço 
"O homem cortou o braço do macaco." 

, 

Os termos genéricos co-referentes com nomes de partes de plantas 
são permutáveis segundo qual aspecto particular da planta esteja sen
do considerado: 
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(42) a) pakuá kuá ãsí 
"banana fruto grande." 
"Banana grande." 

(43) b) pa)cua ka táti 
banana casca dura 
''A banana está verde.'' 

(44) a) itu tu üsí 
batata tubérculos grande 
"Batata grande." 



(45) b) 

Conclusão 

. , . - , 
itu yt so sua 
batata NFI cacho estragar 
"A batata estragou." 

Os termos, que co-ocorrem com nomes de partes de plantas, de 
líquidos e de objetos côncavos, possuem um sentido genérico em rela
ção aos nomes a que se referem. Indicam propriedades comuns aos in
divíduos que estes nomes expressam, agrupando-os em classes (das se
mentes, das folhas, dos frutos, dos líquidos, dos objetos côncavos etc.). 
Trata-se, portanto, de classificadores nominais, mas de uso opcional. 

Os nomes de partes do corpo, que ocorrem repetidos, não têm sen
tido genérico e só ocorrem em construções Verbo Transitivo-Objeto. 
Não se caracterizam, portanto, como classificadores, mas apenas co
mo elementos concordantes, restritos às orações transitivas. 

Coexistem, pois, na língua Panará nomes genéricos e nomes espe
cíficos ocorrendo em co-referência com determinadas classes de nomes. 
Interpretamos esta situação como um sistema de classificação nominal 
e de concordância em processo de formação, com classificadores ple
nos ... (de partes de plantas, de líquidos, de objetos côncavos) e com no
mes que iniciam um processo em direção à classificação nominal (de 
partes do corpo). 
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NOTAS 

1 Pesquisadora associada ao Departamento de Lingüística, Línguas Clássicas e Vernáculas da UnB. 
Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional do CNPq. 

2 A língua Panará, mais conhecida como Kren-akarore, pertence à família lingüística Jê (Rodrigues, 
1986). Atualmente é falada por cerca de 130 indivíduos que habitam o Parque Indígena do Xingu. 
Os dados utilizados neste trabalho foram recolhidos em quatro viagens à aldeia dos Panará, entre 
junho de 1988 e setembro de 1991. 

3 Abreviaturas usadas na identificação de elementos gramaticais: 
l S - l ~ pessoa do singular ERG = ergativo 
2S - 2~ pessoa do singular FUT = futuro 
3S - 3~ pessoa do singular LOC = locativo 
IP - l ~ pessoa do plural NFI = não futuro, intransitivo 
3P - 3~ pessoa do plural NFT = não futuro, transitivo 
ABS - absolutivo POSS = possessivo 

, 

4 Nestas orações, este fenômeno não foi encontrado. Cabe observar que nos exemplos de que dispo
mos deste tipo de oração, os núcleos dos predicados são nomes genéricos referentes a partes de 
plantas. 

5 Há dois nomes genéricos para frutos em Panará: kiã e kuá, e não foi possível, até o momento, 
detectar o que separa a classe dos frutos que recebem um e outro nome. Recebem sistematicamente 
kiã: côco, urucum, amendoim, pimenta, ingá, castanha. Recebem sistematicamente kuá: buriti, 
jenipapo, laranja, banana, inajá, melancia, abóbora, caju. Verificou-se, por outro lado, uma va
riação de uso entre uma e outra forma, em pequi, assai e limão. Presume-se que uma forma se 
refira ao fruto ainda na planta e a outra forma ao fruto já colhido. 

6 Aqui ocorre a elisão da vogal final do nome genérico, depois de motivar a assimilação da vogal 
inicial do adjetivo (Dourado, 1990). 

7 Em Panará, temas iniciados por vogal recebem o prefixo y-quando contíguos ao determinante, 
e o prefixo s- quando não contíguos (ibidem). 
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FOTOS 

As fotos aqui reunidas foram realizadas em aldeias de povos xin
guanos por pesquisadores que atuam no desenvolvimento do projeto 
''História e conhecimento lingüístico dos povos indígenas do Parque 
Indígena do Xingu" e registram parte do trabalho realizado durante 

A • a sua permanenc1a no campo. 
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Índios Trumai do Parque Indígena do Xingu 

F. M. V. - 1992 

Índios Kaiapó 

I 

Bi
bl

io
te

ca
 D

ig
ita

l C
ur

t N
im

ue
nd

aj
ú 

- C
ol

eç
ão

 N
ic

ol
ai

w
w

w
.e

tn
ol

in
gu

ist
ic

a.
or

g



Luciana Dourado - 1988 

lndios Panará do Parque Indígena do Xingu 

Lucy Seky - 1991 

lndios Kamaiurá do Parque Indígena do Xingu 

Bi
bl

io
te

ca
 D

ig
ita

l C
ur

t N
im

ue
nd

aj
ú 

- C
ol

eç
ão

 N
ic

ol
ai

w
w

w
.e

tn
ol

in
gu

ist
ic

a.
or

g



Lucy Seki - 1991 

Índio Mehinako de Parque fndtgena doXingu 

Bi
bl

io
te

ca
 D

ig
ita

l C
ur

t N
im

ue
nd

aj
ú 

- C
ol

eç
ão

 N
ic

ol
ai

w
w

w
.e

tn
ol

in
gu

ist
ic

a.
or

g



CristinaM. Fargetti- 1991 
Índios Juruna do Parque Indígena, do Xingu 

Luciana Dourado - 1988 

Índios Pana.rã do Parque Indígena, do Xingu 

Bi
bl

io
te

ca
 D

ig
ita

l C
ur

t N
im

ue
nd

aj
ú 

- C
ol

eç
ão

 N
ic

ol
ai

w
w

w
.e

tn
ol

in
gu

ist
ic

a.
or

g



Cristina M. Fargetti :. 1989 

lnáios Juruna do Parque Indígena do Xingu 

Lucy Seki - 1989 

Cerimônia Indígena Quarup -Aldeia W aura 

-

Bi
bl

io
te

ca
 D

ig
ita

l C
ur

t N
im

ue
nd

aj
ú 

- C
ol

eç
ão

 N
ic

ol
ai

w
w

w
.e

tn
ol

in
gu

ist
ic

a.
or

g



1 

Lucy Seki - Unicamp 
Luis Enrique López 

' 

AUTORES 

Stella Maris Bortoni - Universidade de Brasília 
Carlos de Araujo Moreira Neto - Museu do Índio 
Betty Mindlin - Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMA 
Carmen Junqueira 
Rodolfo Raúl Hachén 
Nietta Lindenberg Monte - Flacso - Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais 
Andrés Romero-Figueroa - Universidad de Oriente, Venezuela 
María dei Rosario Fernández Güizzetti - Titular de Etnolingüística 
- UNR; Investigadora dei Centro de Estudio en Cienias Etnolingüís
ticas y Antropología Sociocultural; Investigadora dei Centro de Estu
dios de Adquisición dei Lenguaje; Investigadora Adjunta de Conicet; 
Becaria de Clacso. 
Marilda do Couto Cavalcanti - U nicamp 
Tereza M. Maher - Puccamp/Unicamp 
Tânia C. Clemente de Souza - PUCRS/Unicamp (pós-graduação) 
Jackeline R. Mendes - DLA - Unicamp 

407 



J uracilda Veiga 
Wilmar da Rocha D' Angelis 
Maria Bernadete Marques Abaurre - IEL-Unicamp 
Angel Corbera Mori - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
- (Lima - Peru) e Unicamp/ Campinas 
Leopoldina Araújo - Lingüística UFP A/ DLL V 
Rosely de Souza Lacerda - Secretaria de Educação - PE/Grupo de 
Educação Indígena - GREI 
Cecília Maria Rodrigues de Souza - UF AM 
Valéria Augusta Weigel e José Adernir Ramos - professores da Uni
versidade do Amazonas; pesquisadores do Núcleo de Estudos Etnolin
güísticos/Nel-Centro de Ciências do Ambiente 
Susana Mazzolini - Instituto de Lingüística - Departamento de Sico , 
y Socio-lingüística, Area de Antropologia - Departamento de Antro-
pología Social - Universidad de la Republica Montevideo 
Raquel Guirardello 
Cristina Martins Fargetti - Unicamp 
Maria do Carmo Ivo de Medeiros 
Luciana Dourado - pesquisadora associada ao Departamento de Lin
güística, Línguas Clássicas e Vernáculos da UnB. Bolsa de Desenvol
vimento Científico Regional do CNPq. 

408 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                           www.etnolinguistica.org



'. 

·~-. 

'·· 
1 --~.:. 

--: .l 

' 'I ... 

·, .' 
1 • • -

' 


	[Capa]
	[Orelhas]
	[Folha de rosto]
	Ficha catalográfica
	Sumário
	Introdução (Lucy Seki)
	PARTE 1
	Educación bilingüe en Puno-Perú: activos y pasivos de un programa de educación rural en los Andes (Luiz Enrique López)
	Educação bidialetal — O que é? É possível? (Stella Maris Bortoni)
	Notas sobre a história e a situação lingüística dos povos indígenas do Parque Xingu (Lucy Seki)
	A questão da documentação e preservação do patrimônio culural indígena (Carlos de Araujo Moreira Neto)
	Apoio à resistência e cultura indígenas: projetos e dilemas — um comentário sobre Rondônia (Betty Mindlin)
	Mito e história (Carmen Junqueira)
	Educación bilingüe: algunas apreciaciones para su adecuada planificación y su correcta implementación (Rodolfo Raúl Hachen)
	Repensando a educação indígena bilíngüe e intercultural — o caso do Acre (Nietta Lindenberg Monte)
	Actos conversacionales, roles de los participantes y estilos relevantes en Warao (Andrés Romero-Figueroa)
	Hacia una metodología interdisciplinaria para el abordaje de la problemática discursiva en ciencias sociales: apreciaciones acerca del rol del discurso femenino en la endoculturación de los grupos Toba (María del Rosario Fernández Guizzetti)
	Interação transcultural na formação do professor índio (Marilda do Couto Cavalcanti & Tereza M. Maher)
	PARTE 2
	A questão discursiva e a elaboração de cartilhas em línguas indígenas (Tânia C. Clemente de Souza)
	Etnomatemática: uma proposta de ensino de matemática entre os Guarani da Barragem (Jackeline R. Mendes)
	Na sala de aula: a subversão da escola com os Kaingang (Juracilda Veiga & Wilmar da Rocha D'Angelis)
	Considerações sobre a relação entre fonologia e sistemas de escrita (Maria Bernadete Marques Abaurre)
	Aspectos (sócio-)lingüísticos dos sistemas ortográficos das línguas amazônicas do Peru (Angel Corbera Mori)
	Fonologia e grafia da língua da comunidade Parkatêjê (Timbira) (Leopoldina Araújo)
	Política de educação indígena em Pernambuco (Rosely de Souza Lacerda)
	O processo educativo dos internatos para os índios do Alto Rio Negro (Valéria Augusta Weigel & José Ademir Ramos)
	Anotações sobre a implantação da escola na área Waimiri-Atroari (Cecília Maria Rodrigues de Souza)
	Uruguay a fines del siglo XX: la "europeidad" en crisis (Susana Mazzolini)
	Uma abordagem preliminar da etnografia da comunicação na comunidade Trumai, Parque Xingu (Raquel Guirardello)
	Comunidade Juruna: abordagem preliminar da etnografia da comunicação (Cristina Martins Fargetti)
	Uma abordagem preliminar da etnografia da comunicação na aldeia Mehinaku — Alto Xingu (Maria do Carmo Ivo de Medeiros)
	Classificadores de nomes em Panará (Luciana Dourado)
	Fotos
	Autores
	[Capa traseira]



