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Entre as muitas formas e figuras com que se apresenta
o
,
hilingüismo, há uma que desperta interesse especial. E o bilingüismo em que uma das duas línguas conta com uma larga
tradição escrita, enquanto a outra foi tradicionalmente ágrafa.
Este é o caso que gostaria de tratar aqui, no exemplo do singular
e tão controvertido bilingüismo guarani-castelhano no Paraguai.
Fazer a história da escrita das duas línguas que entraram
em contato no Paraguai servirá, sem dúvida, para recuperar a
1.

Conferência proferida no l<J'COLE, realizado em Campinas, emjulhode 1995.
Tradução de Beatriz Marchesini e revisão de W. D' Angelis.
2. Doutor em Ciências Religiosas (Universidade de Strasbourg), professor na
Universidad Católica de Assunción, Diretor do CEPAG (Asunción, Paraguai).
Autor, entre outros, de: "Educação indígena e alfabetização" (SP, Loyola. 1979).
"EI Guarani : experiência religiosa" (Asunción, Ceaduc~Cepag. 1991), "La
lengua Guaram dei Paraguay" (Madrid. Ed. Mapfre. 1992). ''El Guaram
conquistado y reducido" (Asunción, Ceaduc, 1993) e "Elogio de la lengua
Guaraní: contextos para una educación bilíngüe en el Paraguay'' (Asunción,
Cepag, 1995).
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memória de duas sociedades que compartilharam espaços comuns, ao mesmo tempo em que mantiveram estatutos próprios
de comunicação através dos séculos. Na realidade, o bilingüismo, mais que o estado de duas línguas, é uma relação entre
duas línguas. Em tal relação, a escrita - ou não-escrita - é
um fator determinante.
O que foi a escrita no Paraguai? E, nesta circunstância,
como se deu a leitura de textos em uma e outra língua?

A escrita sob suspeita

Há na América uma história curiosa que se refere ao
papel escrito. Os fatos-lendas?-que foram compilados por
antigos cronistas e historiadores de América, como Pedro
Mártir de Anglería e Francisco López de Gomara, sobre o
temor reverencial dos indígenas diante desses recém-chegados
que "faziam falar o papel" são famosos.
Quase tão temível e tão terrível como as armas de fogo
que feriam e matavam à distância, foi visto, não sem razão, o
papel escrito, que levava e lançava palavras de vida-morte a
distâncias ainda maiores. O papel escrito era instrumento de
grandes poderes que vinham de muito longe, através de vozes
nunca escutadas, mas que eram vistas no desenho do papel.
Segundo um testemunho de 1614, na época em que os
jesuítas estavam fundando Reduções, 3 no Paraguai, os Guarani
desconfiavam daqueles homens que passavam um bom tempo
lendo seus breviários. "Semearam por todo o Paraná- escreve
3.

Reducción, Reducciones - Durante a colonii.ação da América do Sul, povoados
indígenas convertidos ao Cristianismo. As Reduções mais conhecidas são as das
missões jesuíta.ç do Paraguai e, no Brasil, as dos Sete Povos, RS. (N.T.)
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o jesuíta - que éramos espiões e falsos sacerdotes, e que
trazíamos a morte nos livros" (CA II: 24). As próprias imagens
eram também olhadas com desconfiança, como se nelas houvesse uma fixação indevida da realidade já morta.
Conta também a crônicajesuítica que um jovem guarani,
ao ver que "o padre rezava pelo livro que tinha nas mãos,
acreditou que o tupã kuatia, que é como chamam o livro ou papel,
descobria sua traição; porque acreditam que, quando vêem que
nos comunicamos por cartas, elas nos falam e nos revelam o que
está oculto e adivinham o que está por vir"(CA II: 337).
As anotações e diários de campo dos etnógrafos que
puderam viver experiências de primeiros contatos com sociedades indígenas registram reações semelhantes. Os neologismos
criados pelos próprios indígenas para expressar a novidade do
papel escrito são reveladores. Os Guarani chamaram kuatia à
letra, termo que designa também o desenho e a pintura com que
se enfeitam os homens: ava ikuatia pyra, que, ao enfeitar o
papel, se torna escrita. Os Guarani-Chiriguanos chamaram o
papel de tüpa pire -pele divina ou "feiticeira" (xamânica).
Para designar a letra, os Y anomami usam a palavra
kanasi, que quer dizer "vestígio, cadáver, restos, sinal e indício". De fato, a escrita poderá ser tudo isso: o cadáver de uma
palavra morta; os restos e desperdícios de vocábulos vazios,
mas também o vestígio da memória, o indício de vida futura,
um sinal de luta.
Não será estranho, portanto, que perante tal magia terrível do papel, os "donos da palavra" insistam na sabedoria
analfabeta e proclamem o primado da palavra dita com sua
verdade presente no que está vivo e no fugaz, tão mais presente
quanto permaneça no tesouro da memória. Não é demasiado
temerário querer dar a essa palavra viva a fixidez de um tempo
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sem tempo, múmia e monumento simultaneamente? Não tem
cada livro, inclusive em seu aspecto exterior, a forma de um
pequeno caixão, no qual se guardam os ossos da palavra?
Nas selvas de Ka'aguasú, um Guarani-Mbyá, o sábio
Pablo Vera, confidenciava a outro sábio, León Cadogán, o
atalho da sabedoria: "para aprender essas coisas, deverás permanecer um ano comigo na selva ... deixarás de ler, pois a
sabedoria dos papéis te impedirá compreender a sabedoria que
recebemos, que vem Dos de Acima" (ver Melià 1995: 107).
Augusto Roa Bastos, no próprio ato de escrever, pergunta-se repetidamente como escrever um textp que não seja um
ato mais de escrita, inscrito na "fatalidade da linguagem escrita" (Yo El Supremo: 467). E ele mesmo se dá um tipo de
resposta: "Partir da realidade ... , escutar e ouvir' antes os sons
de um discurso oral ainda não-formulado, mas já presente nós
acordes da memória" (1968: 129-130).
Porque, na realidade, o que vem antes é a palavra. A
escrita só poderia justificar-se como redenção do dizer e devolução a esse espaço-tempo da "tradição oral... que é a única
linguagem que não se pode saquear, roubar, repetir, plagiar,
copiar" (Yo El Supremo: 64).
Roa Bastos, o escritor, desenvolveu até o paroxismo
doentio a má consciência da escrita. Isso porque quando uma
cultura se comunica somente através dos livros, ou outras
linguagens cifradas de tipo análogo, estaria muito próxima de
perder seu autêntico logos.
"Coisas duradouras: memória. Coisas de pouça importância:
escrita.", diz um provérbio dos Tuareg do norte da
,
Africa (cit. por Cárdona 1990: 152).
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E necessário reconhecer que as línguas e culturas onde para o bem ou para o mal - não penetrou a escrita conservaram
outra "ecologia", na qual vive e se move a comunicação.

A conquista da letra

Que a escrita chegue a uma língua não é algo inevitável
nem fatídico. Há línguas que viveram - e morreram - sem
ter conhecido esse recurso. Porém o certo é que, quando chega,
sua entrada e implantação não poderão já prescindir do fenômeno histórico que a traz pela mão.
No caso de que nos ocupamos, da escrita do Guarani, o
fato não pode abstrair da chave - e do segredo - com que
entrou. Há escrita em Guarani porque houve "castelhanos" que
a criaram. A relação com outra língua - provisoriamente,
poderíamos falar de um contexto de bilingüismo mais ou
menos difuso - marcará de modo contínuo, ainda que com
inflexões diferentes, a escrita.
O bilingüismo afetará definitivamente a escrita das línguas do Paraguai.
O certo é que a magia da escrita rapidamente se converte
em fascinação. Simultaneamente à conversão, houve a alfabetização dos Guarani. As escolas de ler e escrever, de contar e
de cantar, eram o mais importante da Redução, como organização sociopolítica e como processo cultural. O padre Diego
de Torres Bollo, em sua Instrucción de 1610, seguindo disposições da legislação espanhola, ordenava que "no espiritual,
estabe)açam prontamente a Escola infantil, na qual será ensinada a Doutrina ... Também se lhes ensinará a ler e escrever,
contar e tocar instrumentos musicais".
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Não se trata de fazer aqui a história da escola nas
Redução (cf. Furlong 1962: 465-475; Melià 1995 a: 20-24),
mas podem-se resumir algumas de suas características. Tudo
indica que a alfabetização fez-se, desde um primeiro momento,
em Guarani. As primeiras escolas acolheram um número exorbitante de meninos e meninas. Eram mais de 200 no povoado
de San Ignacio Guasú, tão logo fundado; e 900 crianças número quase inacreditável - em Santo Tomé, em 1652 (CA..
II: 35). Com o tempo, esse tipo de escola massiva foi deixado
de lado por motivos didáticos, provavelmente, mas também
por um certo espírito elitista.
"Os mais hábeis e menos rudes, ou 'de gente do ofício,
sejam escolhidos para as escolas e para coroinhas, que é um ofício
muito apreciado por eles. Há escolas de ler em sua língua, em
espanhol e em latim; e de escrever em letra cursiva e de fônna...
Esses índios das escolas são os que, quando adultos, govem~o
o povoado", escrevia Cardiel por volta de 1756 (1900: 278).
Saber escrever, ao menos como amanuense e como secretário, constituía uma habilidade que conferia prestígio, ainda que
não necessariamente poder. Sem dúvida houve numerosos leitores e escritores, em um sentido quase mecânico, nas Reduções,
e disso dão fé as cópias manuscritas e as inumeráveis cartas em
Guarani que se conservam nos arquivos e museus.
Os índios·Guarani, verdadeiros senhores da palavra em
sua sociedade tradicional, e que chegaram a ter bom domínio da
letra, vieram a ser também escritores, não só escrivães. A educação Hterária promovida nas Reduções despertou interesse na
leitura e suscitou bons artesãos da escrita. O padre José Manuel
Peramàs, que pode ser considerado o primeiro historiador da
literatura indígena em Guarani, relembra isso. Vale a pena citar
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por inteiro esta passagem publicada por Furlong em Misiones y
sus pueblos de Guaraníes (Buenos Aires, 1962):
''Como os guaranis não entenderam os livros em castelhano, os jesuítas puseram-se a escrever livros em guarani e, com
efeito, compuseram muitíssimos, dos quais não poucos foram
impressos. Os índios os liam com avidez (avide legebant)."
Infelizmente, temos mais notícias sobre a existência de
várias obras literárias indígenas do que textos conservados.

Escritores coloniais em Guarani

Porém, o maior caudal da literatura Guarani escrita pelos
índios é composto por uma série de escritos de caráter políticoadministrativo que ainda dormem nos arquivos, folheados por
historiadores, mas quase nada aproveitados por desconhecimento do idioma. São documentos emanados, em sua maioria, dos
Cabidos4 indígenas das Reduções, uma instituição tipicamente
colonial, mas que, ao estar constituída exclusivamente por indígenas, produz u~ tipo de escrito sumamente curioso, tanto pela
ingenuidade de sua forma como pela autenticidade de seus
conteúdos. Como já havia notado Marcos A. Morínigo, em um
estudo sobre alguns desses documentos (1946: 29-37; 1990:
141-156), "seu interesse lingüístico é extraordinário, uma vez
que com eles pode-se conhecer a língua missioneira tal como
esta se manteve durante o século XVIII". Mas é também extraordinário seu interesse histórico por um duplo motivo: pelos
acontecimentos a que se referem e também porque, em tais
escritos, reflete-se um notável sentido crítico da realidade, a qual
julgam com mais visão política que as autoridades coloniais da
4.

AssembJéia dos "principais"de um povoado.
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época. E a história colonial que se encontra julgada desde uma
perspectiva indígena; os Guarani escrevem assim outra história.
O inesperado da escrita guarani foi que ela acabou
servindo também para a transmissão de mensagens e notícias
entre os próprios índios. Isso exasperava as autoridades militares espanholas que viam no fato uma prova de rebeldia e
clandestinidade.
Humildade, raiva, ironia e coragem determinada estão
magistralmente refletidas na carta do povo de San Luis, na qual
protestam contra a expulsão e partida de seus "queridos padres", decretada por Carlos III.
"Deus te guarde a ti que és nosso pai, te dizemos nós,
o Cabido e todos os caciques, com os índios e índias e
crianças do povoado de San Luís.
O Corregedor Santiago Pindó e D. Pantaleón Cayuarí,
com o amor que nos professam, escreveram-nos pedindo certos pássaros que desejam enviemos ao Rei. Sentimos muito não poder enviá-los, porque tais pássaros
vivem nas selvas onde Deus os criou, e fogem voando
de nós, de modo que não conseguimos alcançá-los.
Sem que isso seja obstáculo, somos súditos de Deus e
de nosso Rei ...
Além disso, nós não somos escravos e tampouco gostamos dos costumes dos espanhóis, que trabalham cada
um para si, em lugar de ajudar-se uns aos outros em
sua faina diária.
( ... )

De San Luis, a 28 de Fevereiro de 1768.
Teus pobres filhos, a saber~ o povo e Cabido inteiro.
(Seguem as assinaturas)" (Hernández 1908: 367-369).
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Valeria a pena fazer um corpus dessas e de outras cartas
dessa época, que revelariam a conquista da escrita por um povo
que um dia foi conquistado pela escrita, e agora queria usá-la
como instrumento de liberação em novas situações de opressão.
Essas notas indicam que a escrita Guarani na segunda
metade do século XVIII era um fenômeno cultural bastante
arraigado na vida civil dos povoados missioneiros. Acordos e
acontecimentos documentavam-se oficialmente nesse idioma
Guarani. Quanto possa ter havido de ilusão e desmedido atã na
empresa, ficaria demonstrado pelo fato de que esse Guarani
chamado jesuítico não perdurou. Assim como o dialeto dos Tapes
ou o dos Paranáes, ágrafos, o Guarani da Redução jesuítica,
literário, foi uma variedade lingüística que desapareceu.

Alfabeto castelhano e escrita guarani

Que a escrita modifica a comunicação e a própria sociedade que incorpora esse sistema particular de signos é um
fenômeno que tem sido objeto de não poucas reflexões e
ensaios. Não estou em condições de aprofundar-me no tema,
mas apenas de aceitá-lo como ponto de partida.
Quão pouco se escreveu em castelhano no Paraguai
durante a colônia, indica-o o volume relativamente escasso de
documentos que nos restam da época. E se não restam obras
propriamente literárias, não é tanto porque se perderam, mas
porque nunca existiram.
Que relações manteve a escrita da língua Guarani com
a escrita em castelhano?
A literatura em Guarani e sua escrita desenvolveu-se em
· grande parte à margem da língua castelhana, que tanto custou
a arraigar-se no Paraguai. O projeto bilíngüe de Montoya não
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ocorreu na prática. No Paraguai colonial, a língua Guarani era
a língua própria, não apenas materna, da imensa maioria.
No entanto, de uma maneira um tanto sub-reptícia, a
escrita guarani tornava-se perigosamente tributária do ca_stelhano em vários aspectos. Seus grafemas e suas normas ortográficas foram tomadas
do castelhano, ou romance, como se
,
costumava dizer. E difícil imaginar o que teria ocorrido se seus
primeiros redutores à escrita tivessem optado por outra tradição gráfica, como a árabe ou a hebraica, para não dizer a
chinesa ou coreana.
Alfabeto latino e guarani formam um casamento bilíngüe cujos laços de união não desapareceram até hoje. Junto
com esse fenômeno, mas sem confundir-se com ele, está o
problema do valor fonológico dado a cada grafema, ou letra,
para que nos entendamos mais facilmente. Apesar de ter havido
um notável afã de aproximação e de correspondência entré os
dois sistemas gráficos, algumas discrepâncias na fonologia de
ambas as línguas eram excessivamente evidentes para não ser
notadas. Sempre situados diante do espelho da língua castelhana, os primeiros redutores à escrita só explicarão o valor de
certos fonemas "distantes e estranhos" ao paradigma, como
são, por exemplo, os nasais e a singular vogal i central, chamada tradicionalmente i gutural (hoje representada geralmente
com o grafemay). E ainda o grafemah com seu valor aspirado,
o que não era difícil de captar por um escritor-leitor procedente
do sistema ortográfico romance. Montoya não se preocupa
sequer em explicar seu valor. Ao se supor que a escrita da
língua e sua leitura se fazem por quem já conhece a língua ou
tem a possibilidade de escutá-la diretamente, essas poucas
indicações são suficientes para "entender e ser entendido",
como dirá o padre Alonso d' Aragona nos primeiros parágrafos
de sua Breve introducción para aprender la lengua guaraní
(editado por B. Melià, en Amerindia, n.. 4, Paris 1979).
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A consoante oclusiva glotal - glotal stop - , fonema
importante do Guarani, não foi registrada nem na obra de
Montoya, nem na de Restivo, nem nos outros textos literários
da época colonial. Com os anos viria a ser representada pelo
h, por assimilação com o caráter do h espanhol, que, ainda que
mudo, indica um corte especial da voz em muitos casos.
,

E muito interessante a história das sucessivas grafias
do Guarani. (Ver González Torres, Dionisio M., Sobre la
grafía dei guaraní; revisión bibliográfica desde e/ siglo XVI.
Assunção 1989).
São os poetas populares-talvez poderíamos chamá-los
"folcloristas"-, quem, desde o início deste século XX, reinventaram a ortografia do guarani paraguaio, com uma lógica castelhanizante ainda mais explícita que na época colonial.
De resto, é neste século que a escrita dos folcloristas ptaticamente os únicos que escrevem e publicam - documenta amplamente o fenômeno do que se costuma denominar
guaranijopara, uma espécie de língua pidgin, muito misturada
com o castelhano, não apenas no nível do léxico, como também
no do sintático ~ da estrutura do discurso.
Até que ponto essa escrita de duas línguas em um mesmo
texto registra um fenômeno lingüístico já em uso ou serve para
incentivá-lo é algo que espera um estudo mais detalhado e
específico.
A escrita também possibilitou uma série de textos, cujo
caráter bilíngüe é por vezes desconsiderado. São as gramáticas
do idioma Guarani, escritas em castelhano. Muitas dessas gramáticas. tiveram como autores, de acordo com o que parece uma
tradição dos tempos coloniais, estrangeiros que escrevem para
estrangeiros. Quem aprendeu o Guarani já adulto o ensina a outro
que se supõe está no mesmo processo de aprendizagem.
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O padre Antonio Guasch é um exemplo paradigmático
desse modo de fazer gramática, com várias edições do El
idioma guaraní, e do Diccionario castellano-guaraníy guaraní-castellano. Educado dentro da grande tradição dos filólogos
alemães aplicada a línguas clássicas, como o latim e o grego,
Guasch é sem dúvida o mais completo gramático da língua
guarani paraguaia. Entretanto, a originalidade de Guasch reside no fato de ter sido pioneiro na publicação, como complemento de sua gramática, de uma antologia bastante substancial
de textos em prosa, e não apenas de poesia, como se vinha
fazendo tradicionalmente neste século.

A sociedade dos leitores ausentes

Apesar de ter sido uma língua muito escrita e que possui
séculos de escritura, o Guarani continua sendo considerada
uma língua ágrafa. E é tratada como tal. Sua escrita não conta
como escrita; não configura um "documento".
Devemos atribuir isso ao suposto bilingüismo? O bilingüismo apóia a escrita em ambas línguas ou trabalha contra
uma delas?
No caso paraguaio, o bilingüismo, restrito a um setor
relativamente minoritário da sociedade, contribuiu poderosamente para afastar a escrita
da maioria do povo, acentuando a
...
situação diglóssica. A medida que se é mais bilíngüe, menos
se escreve em uma das línguas. E concomitantemente, se bem
que não mecanicamente, se desestimula a leitura em tal língua.
O bilingüismo diglóssico não enfraquece automaticamente a
variedade lingüística "baixa", mas penso que de fato conspira
contra sua escrita e sua leitura.
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As tentativas de construir uma "literatura" guarani são, na
realidade, patéticas e esforçadas, mas também desesperadoras.
Está muito generalizada no Paraguai a opinião de que é
muito difícil escrever em Guarani, tarefa que estaria reservada
a uns poucos profissionais e "cultores" da língua. A leitura
estaria ao alcance de um maior número de pessoas, que a toma
mais como exercício de reconhecimento e de fidelidade a uma
língua amada, que como recurso informativo ou meio de
emoção estética.
Ainda que o volume da literatura em Guarani não seja tão
grande, se se calcula o número de títulos anuais, o número de
exemplares e o total de páginas publicados são consideráveis.
De qualquer maneira, podemos falar mais de uma sociedade de escritores guaranis do que de leitores de Guarani.
Deve-se entender essa afirmação não no sentido de que há mais
escritores reais que leitores potenciais, mas no sentido de que
a identidade e a atividade dos primeiros está mais definida e é
mais constante que a dos segundos.
Uma sociedade de escrita não é necessariamente uma
sociedade de leitura. E se bem que o leitor necessite de um
escritor - produtor - de textos, o contrário não é verdadeiro:
o escritor não postula necessariamente o leitor. Chega-se,
assim, à situação paradoxal de ter uma sociedade de escrita sem
ter uma correspondente sociedade de le~tura. Já não estamos
com uma língua ágrafa, mas seguimos estando com uma língua
analfabeta. Existe a escrita, porém quase não há leitores.
O que significa então a escrita nessa sociedade? Provavelmente é antes de mais nada uma referência a uma possibilidade, afirmada mas não praticada.
A escrita é reservada aos artesãos da palavra, elogiados
eventualmente pela perfeição de seu produto, mas escassamen-
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te remunerados economicamente. A escrita é uma distração ou
uma função; "desocupados" ou funcionários seriam seus artífices típicos.

O teatro das letras

Ainda assim, os escritores do Guarani - muito mais que
os do castelhano - são os atores na encenação em que a língua
é representada. A escrita é neste caso uma representação da
língua; eu diria uma representação teatral. Estamos no "teatro
das letras". Há povos que adotam a escrita para sua representação
externa, ainda que não a necessitem para a comunicação interna.
A escrita caligráfica dos Guaranis oitocentistas foi uma
roupagem digna de que se reveste a língua Guarani . . Não
poderia ser "selvagem" a língua que vem escrita em tão belas
letras.
Em uma sociedade hierárquica - e os Estados são
essencialmente hierárquicos - , a letra é sinal de hierarquia.
Mas segue existindo uma dificuldade quase insuperável para
fazer do Guarani uma língua "oficial" . .!\ declaração que consta
da nova Constituição Nacional do Paraguai ( 1992), art. 140, de
que "são idiomas oficiais o castelhano e o Guarani" pode, a
longo prazo, criar um sentimento de frustração nos usuários do
Guarani, se se condiciona excessivamente a "oficialidade" à
visibilidade e ao exercício da escrita.
A escrita instaura dentro de uma sociedade a função do
escriba, ou escritor. E neste personagem do escritor que se
esconde a ambigüidade da palavra escrita, representante da
fidelidade ou traição à palavra. Sua máxima criação seria não
apenas dizer, a si mesmo, seus interesses, vontades e propósi/
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tos, mas criar e fazer viver no papel a língua que fala um povo,
em nova e determinada forma.
A "lição de escrita", singular capítulo de Tristes trópicos, de Claude Lévi-Strauss, destaca de forma assustadora que
a escrita se converte em instrumento de poder pessoal. De letra
vem "letrado", figura temida e odiada pelo, povo, pelo caráter
secreto e oculto de seu poder de escrever. E o letrado que usa
a letra para manipular a informação, fazer transferência de
títulos e tergiversar os fatos.
Quem escreve e para quem escreve? é ainda a questão
mais pertinente quando se trata de julgar uma situação diglóssica como a que se vive no Paraguai.

A liberação pela palavra
1

Em um bilingüismo radical, em que as duas línguas em
contato conservam também suficiente liberdade e autonomia,
uma delas pode encontrar no próprio estatuto de língua ágrafa
uma exigência sempre renovada de oralidade que, ao fim,
resulte em fator de criatividade comunicativa sem os efeitos
<lanosos da submissão à (má) vontade dos escribas.
~

Uma língua não é mais forte por ser mais escrita, ainda
que é verdade que certas línguas escritas estão fortemente
unidas aos impérios do poder. A morte de algumas línguas não
foi provocada pela falta de escrita, mas por outras razões.
Entretanto, são muitas as línguas ágrafas que estão mostrando
uma vitalidade que desafia os centralismos mais envolventes.
As línguas· mantêm-se vivas porque têm motivos bastante
alheios ao ofício da escrita para viver.
Com tudo isso não advogo necessariamente contra a
escrita nem faço o elogio dos analfabetos, mas desejo sair do
círculo fatídico de ter que nos entregar ao poder pela escrita.
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Um povo que um dia opta por escrever seus mitos, as
belas palavras de suas origens - palavras originais - , não
estará provavelmente em melhores condições de tê-los sempre
presentes na memória do que nos tempos em que os mitos eram
palavra recriada nas circunstâncias mais ordinárias da vida. Há
inclusive indícios de que o povo que escreve seus mitos é um
povo que sente sua morte próxima, ao menos a morte do modo
de vida originado no mito; a morte da palavra em que se dizem
suas origens como memória de futuro. O mito, quando não é
falado, deixa na realidade de ser mito; volta a sê-lo quando
entra de novo na palavra viva de uma comunidade.
. Gostaria de terminar voltando outra vez aos Guaranis.
No momento, seria muito perigoso verter o discurso religioso
Guarani nos moldes da escrita. O Guarani paraguaio não
apresenta os mesmos problemas, já que é a língua indígena d~
uma sociedade não indígena, que se distanciou notavelmente
de suas raízes míticas.
Toda a força de uma sociedade deve estar voltada, sim,
às condições de possibilidade de uma língua falada, sem restrições nem perdas à sua liberdade; e isso é o que a escrita, por
si só, ainda não parece poder oferecer às línguas indígenas.
Uma língua indígena é falada quando a sociedade indígena tem suas terras e seu modo de viver, sua economia e sua
organização política.
Começar pela língua falada e chegar à língua falada; eis
aí o círculo perfeito. Augusto Roa Bastos o dizia em um "metaforismo": "Partir da realidade ... , escutar e ouvir antes os sons de
um discurso oral ainda não-formulado, mas já presente nos
acordes da memória". E também: "A letra subordina-se ao espírito,
a escrita à oralidade". (Ver Melià, Elogio, pp. 108-109.)
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