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INTRODU~O:
Este ensaio nao tem a pretensao de ser exaustivo neste pri-

meiro momento. E apenas urna abordagem preliminar, constituindo-se em
urnexerctcfo para se verificar as rela9Qes geneticas de linguas da
chamada f••ilia Je.

o grupo Je setentrfonal inclui segundo Seeger (1980), as
tribos Timbira (entre elas Kraho. Krikati. Ramkikamekra, Canela e Ga-
viao). os Apfnaye. os Kayapo e os Suya.

Aparentemente, 0 que se nota e que:
1. as mudan~as ou variantes que ocorrem de uma lingua para

outra estao algumas vezes condicionddas pelo ambiente de ocorrencia.
em outras parece nao haver nenhum condicionamento interno.

2. dentro da mesma lingua as variantes que ocorrem parecem
ser foneticas e nao fonologicas;

3. 0 som que muda tanto de uma lingua para outra, quanto
dentro da mesma lingua e condicionado somente pelos contextos foneti-
cos e nao por fatores gramaticais ou semanticos.

Mattoso Camara (1959) estabeleceu urnestudo comparativo das
Hnguas Je considerando que "as mudan~as foneticas que levamos em
conta, nao exprimem necessariamente fenamenos de evolu~ao, ou seja,
altera~Oes estruturais nos sistemas de fonemas, de lingua a lingua.
Registram. tao somente, mudan~as de ordem articulatoria, que podem,
ou nao, representar distin~oes naquele sistema".



Ell rela~io is IIlUdan~asfoniticas, embora 5e resguarde I res-
salva citada aqui, ele diz que 0 exame dos resultados comparativos
pOe em eVidencia, para certas llnguas, mudan~as prefereilciais, que
concorrem para destaca-las de outras.

Ass ill:

1. em Kayapo as oclusivas pre-nasalizadas sofrem urna nasal a-
~io sistematica, 9'que nao acontece com 0 Suyi. Nas demais llnguas ou
elas se mantemou perdem a pre-nasaliza~ao;

2. quanto ao par Kayapo, Suya, e evidente um estado mais e-
voluldo da segunda dessas llnguas, que apresenta anaptixes, assimila-
~Oes, e desoclusao da labial e um tratamento proprio da cacuminal;

3. quanta is variantes radicais, nota-se urna oposi~io basi-
ca de radicais entre 0 sub-grupo Akroa, Xavante e Xerente, de um la-
do, e de outro lado, 0 das demais Hnguas. Neste ultimo, 0 Suya ofe-
rece uma fonna radical bem mais evolulda.

Davis (1966, p.12) analisando diacronicamente cinco 11nguas
Je, propOe que 0 Suya tenha uma deriva~ao direta do Proto-Je, consi-
derando que a Hngua "se constitui de fato uma subdivisao de outros
membros da familia Je".

Mattoso Camara (1977, p.162) considera que hi uma lei fone-
tica que coloca 0 Kayapo (e ate certo ponto a Suya) nurn sub-grupo i

parte em face das outras linguas Je: a presenca de Iml nessas 'duas
linguas, quanta ilas demais hi Ipl ou Impl com IS variantes [b) e
[mb). Nas linguas Je que so tern Ipl ou [b) houve a conferencia de
dois fonemas distintos primitivos Ipl e Impl, sendo esta ultima que
deu Iml em Kayapo (com menos plenitude em Suya) em virtude da propa-
gacao da ressonancia nasal a toda a articulacao da consoante. '."

Rodrigues (1986. p.48) ao descrever as linguas pertencentes



ao Troneo"cro-Ji CORsidera que Mas lTnguas dos Suyi. Kren-akarOre e
provavelmente ados Tapeyuna. no Alto Xingu. estao aparentadas mais
estreitamente com 0 grupo KayapO UIII sub-grupo da famnia Je, consti-
tuinte maior do Tranco Macro-Je. 0 mesmo se di coma lTngua dos Api-
naye. apesar de seus falantes se considerarem descendentes dos Timbi-
ra, hoje seus vizinhos mais proximos.

Nio hi muito a dizer. ainda, sobre as correspondencias que
ocorrem. do ponto de vista gramatical no Apinaye, Kayapo e Suya1 En-
tretanto, verifica-se, que naquilo que diz respeito aos marcadores de
posse, as seguintes correspondencias:

meu, minha teu, tua dele, dela
Apinaye ino ana <5

Kayapo ino ana is

Suya i -ooj no al)gOool)g-ooa- 50005-

que parecem se referir a'substantivos alienaveis. Em rela~ao aos
substantivos inalienaveis tem-se:

meu, minha teu, tua dele, dela
Apinaye i-ooic-ooin- a- ¢'

Kayapo i -0) i ii- il- ¢

Suya i-roiil ,,- I>

E no componente fonologico e no lexico que se pode observar
ao correspondencias existentes. Os dados que se seguem estao trans-
critos foneticamente. para que se possa observar as corresponden-
cias2.



pol" Devis (1966) para que se possa obsenat as possrveh cor1'espcm-
dinei,s.

Proto-Je Apinayi !Cayapo Suya Portugues
1. py-ka pT'ka pT'ka I'IH'ka terra
2. pa pa pa p\Ja"'hua bi'a~o
3. par 'pari 'par I lhllall pi

4. pin pT pT hilT pau. arvore
5. py-cl pT't1ii pT'ji lIe't+ urn-
6. tEP tEP tEbm tEp,..'te.,.£peixe
7. pin pT bT pT matar
8. pa pa ba pa eu
9. r:>p r:>p r:>p r:>p cachorro. onc;a

10. pey prl pri klhgl+ caminho
1l. pron pro pro co esposa
12. car"'cat t1iet t1iet 'sere queimar
13. kackwa kat1iIk\la kal' k\!a kai I k\la ceu
14. cwa lIa tJa to'a dente
15. mEC Imbet1ii 'mbEgi 'mbEHI bom
16. te,,"'tenm te tEim ta ir
17. nyont:> 6' to"';;o·'to 0' to ii2't:> Hngua
18. myt mit mit 'mb+r+ sol
19 mut mut mut 'mt>uru pesco~o
ZOo tWllm tllem tllebm 'tama gordura
2l. ken 'kene 'ki:"ne 'khene pedra
22. nan nr OJ na lIliena
23. na nda na nda chuva
24. n:> nd:> n:> nd:> olho
25. ma ku'ma ku'bma ku'mba ouvir



26. fIIIiIr mc8 IlKS mbca attdar
27. mu Ipumu''''O'mu Ipumu mu ver
28. ku ku ku ku comer
29. kin kr kT kr"'khr cabelo
30. kan-l)g.r:l ka Ig.r:l kall)ge:l kall)ge:l calor
31. ka ka 98 ka voce
32. k8-ron ka'r5 ka1ce galce alma
33. kry kri kci kc+ frio
34. kra kra kca kca cabe~a
35. 1)0 I)go 1)0 ']90 agua
36. 'lcE I)rE l)eE ']9cE ova
37. zy 1i 1T 5+ semente
38. z 1 11 11 sl ossa
39. cy ei cT Ic 1t ~i comprido
40. can ea cij ca flor
BREVE DESCRICAO:

* p se realiza [p] em Ap. e Ka., enquanto que a Suo apre-
senta ["II '" hll) diante das vogais centrais [+,1',a] e, tern, ainda, as
variantes [h,Il,p ) nos demais ambientes.

l'C:lP ) 'cachorro' e a unica palavra que apresenta [ P ] em
Ap., Ka. e Su., e em /tEp/, 0 [p) se'realiza como uma consoante pos-
nasalizada em Ka. [bm ] e em SUo apresenta como variante a
vagal [ \I ).

Has palavras onde aparece [p ] em Ap. e Su .• aparece [b ] em

* pc se realiza [pc] em Ap. e Ka., e em Suo se realiza ou
como oclusivi velar surda ou sonora [kl ,91], au ainda, como a vibran-
te uvular [ -;).



* t se realtza [ t ) em Ap., Ka. e Su., sendo que fiesta Gl-
tima apresenta a variante ( c ].

* tw se realiza [tW ) em Ap. e Ka., e em Suo perdeu a labia-
liza~io rea 11zando-se [ t ] sOlllente.

',"
* k se realiza [ k) em Ap., Ka. e Suo sendo que nesta esti

em varia~ao com a oclusiva aspirada [kh] que ocorreu so no in;cio de
palavra.

Em Ka. aparece [ g] onde em Ap. e Suo aparece [-k].

Tanto Ka. quanto Suo apresentam[ l] onde Ap. tem [H]. 0
Suo apresenta [ s] enquanto Ap. e Ka. tem [t?i].

* cw se realiza [\I ] em Ap. e Ka. e [ t ] em Su., Assim en-
quanto que para as primeiras se perde a parte consonantal, no Suo se
perde a labiliza~ao da consoante.

* n se realiza end] em Ap. e Suo em come~o de s;laba no i-
nkio de palavra.

* ~ se realiza como uma oclusiva velar sonora pre-nasaliza-
da [~g) em Ap. e Su., enquanto em Ka; se tem a nasal velar somente.

* ~c se realiza [~c ] em Ap. e Ka. e em SUo [I)gc).

* z realiza eomo oelusiva glotal [1 ] em Ap. e Ka. sendo que
em Suo ocorre (s].

Hi tambim:
* m se realiza no Ap" Ka. e Suo que alterna com a oclusiva

bilabial sonora pre-nasalizada (mb] no inftio desflaba. Por sua vez,
em Ka. ocorre a pos-nasalizada[bm] na mesma posi~ao que (m) e (mb].
Ji em Ap. (bm ] ocorre em posi~io final de sflaba alternando-se com
[ m].

CONSIOERACOES FINAlS:
Nio hi Muito a eoncluir nurn trabalho que se propOe a ser a-



penas descritivo. Entretanto. algumas observa9Oes devem ser feitas:
1. Nio hi cOlllOcons iderar 0 Suyi como num es tado iliais evo-

luido. como diz Mattoso Cimara. As vari~Oes de lIIudan~as-de cariter
fonetico Observadas. pareee. acontecer tambim para 0 Apinaye e 0

Kayapo.
2. Nio hi como considerar 0 suyi como tendo urna deriva~ao

di reta do Proto-Je. como di z Davi s. Os fenOmenos de mudan~as foneti ~
cas observados. mostram em alguns casas que 0 Suyi se encontra nurn
estigio diferente do KlIyapO e do Apinaye;

3. Nio hi como considerar que 0 Kayapo e a Suya estejam nurn
subgrupo i parte. como diz Mattoso Camara. Isto se deve ao fato de
que para 0 Apinaye funciona as mesmas leis foneti cas do Kayapo e do Suya.

4. Entretanto, 0 que os dad os sugerem e que na~ se trata de
tres linguas distintas como tem iido tratadas ate 0 momento. Aparen-
temente, trata-se de dialetos, e segundo Hock·, p.380-38l, ao discu-
tir a no~io de lingua a dialeto, diz que "variedades de fala que saD
relativamente semelhantes urnas com as outras, cujas divergencias SaD
relativamente pequenas, SaD chamadas de 'dialetos' da mesma 'lingua'.
Urna lingua. entao, e a totalidade de tais dialetos quer eles sejam
padrao ou nio, urbano ou rural. Se hii'variedades e divergencias maio-
res tem-se lingua.

Idealmente, a distin~ao entre lingua e dialeto esti baseada
na no~ao de 'inteligibilidade mutua': dialetos da mesma lingua seriam
mutuamente inteligiveis enquanto linguas diferentes nao. A inteligi-
bilidade mutua. por sua vez, seria entao um reflexo das similaridades
linglJisticas entre diferentes variedades de fala".

o contacto entre esses dialetos (principalmente Kayapo e
Suya) e constante, ja que eles estao proximos geograficamente, e os



Kayapo exercem grande influincia sObre os grupos etnieos do medio e
baixo Xingu. Assim sendo, a con-stante influencie niO so do ponto de
vista cultural, mas tambem lingClstico fat. CCIII que haja I/IlIlI constante
troca nio so de itens lexicais, mas tambim de estrutura geral da gra-
matica, aparentemente.

~
1. Os dados apres~ntados das linguas Apinaye, Kayapoe Suya foram re-

tirados dos trabalhos de: Ham, P. (1979), e Stout (1979) ambas do
S.I.L., e de Guedes (1989), XXXV Gel, respectivamente.

2. Este trabalho nao e exaustivo e nem conclusivo. Apresenta-se aqui
apenas uma parcela do levantamento feito, que possibi1itou se che-
gar as conclusOes aqui apresentadas.
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