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ENSINO BIT.,ÍNGÜE EM ESCOLAS INDÍGENAS: 
UM DESAFIO DE PARCERIA PARA OS LINGÜISTAS 

Cristina Martins Fargetti UNIMEP (P.G.-UNICAMP) 

ABSTRACT : Através da minha própria experiência como parceira dos índios juruna em 
seu processo de aquisição da língua (materna) escrita, elaboração de material didático e 
discussão de metodologia, discuto a relação entre o saber lingüístico e a apropriação 
desse saber por não especialistas. 
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Introdução 

Quando comecei a estudar a língua juruna' não havia sobre ela estudos prévios, 
somente a sua classificação como pertencente ao Tronco Tupí, baseada em algumas 
pequenas listas de palavras. Não havia estudos de línguas da mesma família, pois, além do 
juruna, a única língua dessa família ainda existente, o Xipaya, estava também sendo objeto 
de primeiros estudos científicos. 

Ao pioneirismo de minha pesquisa juntou-se, desde o início, o desafio de colaborar 
com o ensino bilíngüe. Este sempre tinha sido uma reivindicação da comunidade, já em 
contato com o ensino do português e matemática dentro do próprio P .I.X. e já em contato 
também com o ensino na escola de não-índios (no município de São José do Xingu, para 
onde iam estudar alguns jovens juruna). 

Desde os meus trabalhos preliminares de coleta de dados os juruna já se 
interessavam pela "escrita na língua". Sempre perguntando, ao ver minhas anotações 
fonéticas : "Assim que se escreve na nossa língua ?" Pode-se imaginar o mal-estar de uma 
jovem pesquisadora diante de tanta ansiedade... Respondia, então, a eles que aquela escrita, 
a fonética, era "escrita para os bancos meio surdos" que, por não saber a língua, anotavam 
tudo com muitas "letras" (símbolos em excesso). Não queria que pensassem que a escrita 
da língua deles, em comparação com a do português, era muito complicada, difícil, e por 
isso impossível de ser utilizada. 

1. O alfabeto juruna e sua utilização 

Terminei meu primeiro estudo fonológico em 1992 e apresentei-o aos juruna, 
explicando que, em um outro momento, com a ajuda daquele meu estudo, construiríamos o 
alfabeto. Mas a ansiedade foi maior. Começaram a utilizar meus exemplos, em notação 
fonética, constantes do meu trabalho, para ensinar a escrever em sua língua. Maior 
confusão seria impossível. Na transcrição fonética, além de símbolos redundantes (notação 
de vários alofones de fonemas, que seriam apenas uma letra ), também havia marcação de 
todos os tons fonéticos (é uma língua tonal), acento e duração vocálica (vogais longas). E o 
incrível é que, mesmo com toda dificuldade que encontraram, persistiram na idéia de poder 
escrever em sua própria língua. Nesse momento, a função para sua escrita era a de 
identidade: escrita do povo yudjá.2 



Em 1994, fui convidada por uma ong. (AVA, posteriormente ISA) para trabalhar 
no projeto de ensino bilíngüe no Xingu. Então tive a oportunidade de retomar a questão da 
escrita juruna, que havia me perturbado pela complexidade desnecessária que havia sido 
instaurada. Propus nessa época um alfabeto (Fargetti, 1994b), levando em conta minha 
análise fonológica. Procurava ser coerente, abolindo redundâncias, como mais de um 
símbolo para um mesmo fonema, e atender à necessidade de facilidade de utilização, com 
símbolos que fossem encontrados em simples máquinas de escrever. Propus, inclusive, 
para cada fonema, algumas alternativas de letra levando em conta as possíveis preferências 
do falante da língua. Ou seja, previa, desde o início, a livre escolha. 

Minha proposta foi analisada pelos juruna durante o primeiro curso de formação de 
professores do Xingu, ocasião em que contaram com a assessoria da Profa.Dra. Lucy Seki, 
pois não pude ir para o Xingu por motivos de saúde. Os juruna definiram então as letras de 
acordo com os critérios : a) maior semelhança com o alfabeto do português, b) maior 
semelhança com o alfabeto de outras línguas indígenas. Assim, entre as letras e e tx 
preferiram a segunda opção por ser mais fácil de encontrar em máquinas de escrever e por 
se parecer com letras de alfabetos de outras línguas indígenas. Os mesmos critérios foram 
aplicados para escolher I ao invés de 1 e assim por diante. Posteriormente, para facilitar o 
aprendizado das crianças, propus a eliminação da marcação do tom, o que resultou em uma 
ótima simplificação. Contudo, marcar ou não o tom é ainda uma questão em aberto diante 
da grande quantidade de homógrafos imperfeitos que a não-marcação propicia. Por 
exemplo, para o falante da língua deve ser, no mínimo, curioso encontrar a mesma grafia 
'a'a para as palavras "morcego"/ 'a'á / e "pênis"/ 'a'a /.3 

Na utilização inicial do alfabeto em pequenos textos, listas de palavras e frases, os 
juruna mostraram-se autônomos e fortemente motivados. Apesar disso, apresentaram 
inconsistência na utilização de alguns símbolos e alguns problemas na utilização da 
linguagem escrita : supressão de sílabas completas, permutação de letras próximas, 
segmentação inconsistente de palavras. Tais tipos de problemas são comuns, pelo que se 
observa, a todos que começam a utilizar a escrita, independentemente de língua ou cultura. 
Sua superação nem sempre é tão rápida como vem ocorrendo com os juruna. 

O uso da oclusiva glotal, por exemplo, apresenta, simultaneamente, os dois tipos de 
problema, (Ijinconsistência na utilização do símbolo e (2) problema na utilização da 
linguagem escrita - segmentação inconsistente de palavras : 

(1) 'a'a "morcego" (ou "pênis") é escrito, às vezes aa , e quando pronuncio 
[ a' á ] , sem as glotais, imediatamente aquele que escreveu isso me corrige pronunciando 
['a1 •á], então ele mesmo escreve a palavra com as glotais. 

(2) O trecho de história - Pa dubiãbiã karaü karaü ( "Primeiro o humano, não 
vá passar, não vá passar'') foi escrito Pa'dubiãbiã'karaü'karaü. Aqui as glotais 
serviriam, na hipótese particular dessa pessoa, para marcar o limite de palavras. Essa 
ocorrência, muito comum nos textos dele nos primeiros cursos, aos poucos foi tornando-se 
mais rara. Durante o 5° curso de formação, por exemplo, limitou-se somente aos primeiros 
textos. Acredito que entre em jogo aqui a percepção de processos fonológicos, irrelevantes 
para a escrita que o falante nativo utiliza, mas relevantes, é claro, na fala. Trata-se da 
relação entre peso silábico, tom e localização do acento nas palavras (para um tratamento 
teórico de "peso silábico", cf Hayes, 1995). Ao escrever, provavelmente, no início, 
Y abaiwa soletra sílaba por sílaba, palavra por palavra, o que dá a seu texto uma velocidade 



de fala lenta. Em tal situação, marcadores, quase imperceptíveis na dinâmica da fala rápida 
e usual, começam a aparecer justamente para evidenciar a referida relação (sobre essa 
relação, cf Fargetti, 1994 a). Estudá-la é interessante do ponto de vista científico e mesmo 
importante para a compreensão das hipóteses sobre a escrita que seus usuários fazem. 
Neste caso, especialmente, a marcação das glotais é excessiva, pouco econômica e, 
portanto, desencorajadora para os que pretendem usar tal sistema. É como se em 
português, por exemplo, resolvêssemos marcar o final das palavras com a letra h . 
Exemplo : Ohmeninohcomeuhpeixeh . Tal marcação é totalmente irrelevante a) porque h, 
aí, não representa qualquer expressão de alguma realidade fonológica abstrata da língua, e 
mesmo o peso silábico, realidade que o falante conhece embora intuitivamente, não 
precisaria de tal representação ; também é irrelevante b) porque, em termos gráficos, já 
dispomos do espaço em branco para marcar a separação de palavras . Finalmente, para 
fazer jus à sensibilidade aguçada de Yabaiwa, e aproveitar sua hipótese no sistema de 
escrita de seu povo, seria necessário que mais usuários de tal sistema também tivessem 
usado e aprovado tal tipo de marcação. Mas isso não aconteceu, os demais utilizaram 
espaço em branco ou deixaram de assinalar. Yabaiwa foi orientado por Tarinu, seu pai, 
para que deixasse de marcar tantas glotais. Eis porque elas não aparecem mais, com tal 
função, nos textos posteriores de Yabaiwa. 

Entre os dois problemas, (1), como pode-se perceber, é o mais persistente. Acredito 
que, com a prática continuada de leitura e produção de texto ela tenda a desaparecer, ou ao 
menos diminuir. 

Enfim, minha análise fonológica proporcionou uma proposta de alfabeto que foi 
discutida, tendo sido definido pelos próprios juruna o alfabeto em uso. Ele não foi, 
portanto, imposto pelo lingüista, nem foi simplesmente feito de uma transliteração para o 
português, o que levaria a um resultado pouco econômico e confuso. Os critérios do 
lingüista e do falante nativo foram conjugados, o que proporcionou um alfabeto que, desde 
o início, foi bem aceito por todos e apresentou pouca dificuldade de uso. Orientação para 
trabalhar nesse sentido obtive em Seki (1993 a, 1993b) 

Para os juruna essa é uma situação privilegiada, em comparação com outros grupos 
do Xingu, Os kayabi e os kayapó contavam, por exemplo, com alfabetos feitos por 
lingüistas missionários. Tais alfabetos, impostos pelos lingüistas, não são aceitos pelos 
falantes nativos, que adquiriram, inclusive, uma reação negativa à escrita em sua língua. É 
comum dizerem que em sua língua é dificil de escrever. Essa atitude tornou mais 
complicado o trabalho dos novos assessores lingüistas, não missionários, que enfrentam, 
até hoje, problemas : resistência na remodelação do alfabeto, inibição para escrever. Não 
tendo esse tipo de problema com o alfabeto de sua língua, os juruna passaram a produzir 
textos com ilustrações (antigas histórias, mitos, canções, etc) e material didático. 

2. A construção do material didático 
Resultado de todo o trabalho prévio de pesquisa lingüística, construção do alfabeto e 

produção escrita, contam os juruna com um livro de alfabetização em vias de publicação 
pelo IMEC. Seu título é Yudja kamena dju'a papera, que quer dizer ''Livro que é dono da 
palavra/língua juruna". Também esse livro foi construído em parceria : a proposta 
pedagógica, a orientação lingüística e as revisões foram feitas por mim, e as palavras-tema, 
os textos e as ilustrações foram elaborados pelos juruna. O livro é todo escrito na língua 
juruna e constitui importante contribuição para o ensino bilingüe na aldeia. 
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Como proposta pedagógica, segui a linha sociopsicolingüística (Braggio, 
1989,1992) privilegiando o aspecto lúdico desde o início. Assim, aproximei-me muito do 
trabalho proposto por Paulo Nunes Almeida, o método lúdico de alfabetização, que baseia 
se nos pressupostos teóricos de Emitia Ferreiro, Paulo Freire, A. Makarenko, entre outros. 
Segundo P.N. Almeida (1998, p.31) : "A educação lúdica integra uma teoria profunda e 
uma prática atuante. Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano 
em seu contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das relações 
pessoais passivas, técnicas, para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes, 
socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso consciente intencional, de 
esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação individual e modificador da 
sociedade". Jogando, brincando, a criança aprende com prazer e de maneira crítica, 
participante, e não meramente receptiva, passiva aos conhecimentos transmitidos. 

Observando os juruna em uma aula de português, já em 1991, notei o quanto eram 
livres e participantes os alunos e o professor (cf Fargetti, 1993 a). Durante a aula falava-se 
somente juruna, e aprendia-se o português como segunda língua. Creio que pouco mudou a 
metodologia desde aquela época. As crianças conversavam entre si em voz baixa, 
trocavam informações e dirigiam-se respeitosamente ao professor. Os trocadilhos, as 
brincadeiras eram constantes e mantinham o interesse geral. 

Para soletrar palavras, o professor utilizava o código de rádio, que era facilmente 
compreendido pelas crianças. Era um verdadeiro jogo que me surpreendeu desde o início. 
Professor e alunos sabiam de cor um código internacional. Esse código, com ligeiras 
modificações regionais, é todo em inglês e constitui conhecimento importante para todos, 
uma vez que o meio de comunicação da aldeia com os Postos Indígenas e outras aldeias é o 
rádio. 

Assim, a palavra casa , por exemplo, toma-se : CHARLIE - ALFA - SERRA - 
ALF A . E mesmo crianças pequenas sabem a correspondência entre letras e palavras 
como :MIKE, NOVEMBER, FOX, etc. Ao transpor o código para o alfabeto juruna, 
Tarinu e Adjiha demonstraram sua sensibilidade lingüística pois, entre outras 
modificações, propuseram o nome imeuba, que , segundo eles, significa "glotal" / ' / em 
sua língua. 

O entusiasmo pelo jogo com o código me fez valorizar o aspecto lúdico em minha 
proposta pedagógica. Orientei os juruna, em especial Tarinu, que é professor na aldeia, no 
sentido da produção de um material didático que privilegiasse esse aspecto. Por isso, o 
livro de alfabetização apresenta o alfabeto com palavras-tema que, como tais, aparecem em 
textos de variados tipos. Há desde canções, recados, a mitos e cartas. O grau de 
dificuldade de leitura foi regulado por Tarinu, que preocupou-se em tomar acessível às 
crianças pequenas esse primeiro livro. Portanto, partiu dele mesmo, talvez por influência 
de seus estudos anteriores com professoras de português e de sua prática pedagógica, tal 
atitude. 

Acessível, porém, não quis dizer fácil e descontextualizado. Ao contrário, tudo é 
contextualizado, relacionado à palavra-tema que remete sempre à realidade da aldeia e a 
sua cultura. Tomando como exemplo a lição arapa ( "arara vermelha"), observa-se a 
seqüência : 1) a palavra-tema arapa, 2) um texto sobre a arara vermelha : hábitos 
alimentares, coloração das penas, 3) exercícios de identificação e escrita da palavra, 4) 
exercícios de reconhecimento e escrita de palavras da família silábica em destaque (ra, re, 
ri, ri, ru), 5) jogo (ligar desenhos a seus nomes), 6) história da arara e o urubu, 7) questões 
de interpretação do texto, 8) jogo de dados utilizando a história anteriormente trabalhada. 
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Embora bem elaborado, qualquer material didático pode tornar-se inadequado se 
mal utilizado. Toda dinâmica de trabalho em sala de aula, por exemplo, pode ser limitada 
ao preenchimento dos exercícios propostos. Isso implica em uma redução dos conteúdos alii' / 
que está escrito, somente, desestimulando a curiosidade, a busca. Contudo, no caso 
específico dos juruna, esses riscos não me parecem muito prováveis uma vez que 
dificilmente as crianças deixarão de ser livres em sala de aula, o que garante o diálogo entre 
elas e o professor, e entre elas e o livro. Portanto, ao invés de tolher a curiosidade e a 
imaginação, acredito que o livro irá aguçar o interesse e a participação e promoverá a busca 
por mais conhecimento. Essa atitude já ocorreu entre os juruna, quando começaram a 
produzir seus textos poéticos. 

3. Oralidade e escrita 

Desde o início do projeto de ensino bilíngüe perguntei-me como a relação entre 
oralidade e escrita ocorreria entre os juruna. Perguntava-me se, entre os juruna, a passagem 
da oralidade para a escrita traria, como questiona Ehlich (1983), as mesmas transformações 
que as sociedades européias sofreram ( da oralidade prestigiada para a escrita prestigiada e, 
nostalgicamente, para a busca da oralidade perdida). Preocupava-me, portanto, por ser a 
promovedora de "passagem para a escrita" naquela sociedade e, como tal, a iniciadora da 
morte da tradição oral. 

Esse temor parece não ter sido só meu, pois acredito que ele foi o responsável por 
muitos lingüistas e antropólogos não aprovarem o ensino bilíngüe para índios. Mas o 
ensino bilíngüe, esquecem-se eles, é um direito e uma reivindicação dos povos indígenas e 
especialistas como eles não deveriam se furtar a uma solidária parceria escondendo-se atrás 
de um medo. 

Como lingüista, não me furtei à parceria. Sobre a possível morte da oralidade, não 
há tanto a temer, pois o processo de escrita das "histórias antigas" fez com que os jovens 
procurassem os mais velhos para ouvir e aprender com eles. Na apresentação de um dos 
livros de história já escritos, Tarinu diz às crianças : 

Apa abia kane êdaü kade leali be hide ? Da kuperi sehaha, seurahai awiya abiaha êdu. 
"O que você vai contar para seu filho se você não escutar (história) ? Para nós 
trabalharmos, escute história do avô dos nossos velhos". 

Assim ele responde ao nosso pessimismo ancestral, mostrando que a escrita fez com 
que os jovens voltassem intensamente para a oralidade. 

1 A comunidade juruna localiza-se no Mato Grosso, no P.I.X. - Parque Indígena Xingu -, 
em sua maioria na aldeia Tubatuba, à margem esquerda do rio Xingu, entre a BR-80 e o 
Posto Indígena Diauarum. 
2 Yudjá é a auto-denominação, que, segundo eles, quer dizer "dono do rio". 
3 A primeira palavra apresenta uma seqüência de tom baixo e tom alto (marcado pelo acento 
agudo), a segunda palavra apresenta uma seqüência de dois tons baixos. 
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