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INTRODUÇÃO 

Com o lançamento em 1957 do Manual de Transcrição 
Fonética a Divisão de Antropologia começou a executar um 
programa de publicações destinadas a preencher algumas 
lacunas bibliográficas, que transformavam a pesquisa em 
certos domínios da etnologia brasileira e mesmo a simples 
avaliação dos seus problemas uma tarefa desalentadora, 
que poucos se dispunham a enfrentar e raros concluiam 
satisfatoriamente. 

Nesse programa o estudo das línguas indígenas foi objeto 
de zêlo especial, uma vez que tal setor se nos afigurava, por 
vários fatôres, um dos mais desguarnecidos e carentes de 
estímulo renovador. Parece-nos que afinal atingimos êsse 
escopo, mas depois de transcorridos quase três decênios desde 
a primeira tentativa feita no mesmo sentido e esporàdicamente 
renovada, num esfôrço aleatório e improfíquo, por aquêles 
que nos precederam. É o autor dêste livro que assinala: 
"Talvez, em nosso próprio meio de estudiosos o primeiro 
brado de alerta tenha sido a tese do professor J osÉ OITICICA, 

apresentada no Congresso de Americanistas de Hamburgo, 
em 1930, e publicada pelo Museu Nacional: Do método no 
estudo das línguas sul-americanas (1933). Diga-se de passagem 
que essa publicação é um testemunho de como o Museu 
Nacional desde cêdo se interessou pelo problema das nossas 
línguas indígenas e procurou estimular o debate a respeito". 

Em 1943 o mesmo Prof. MATTOSO CAMARA era chamado 
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por HELOISA ALBERTO TORRES para dar um curso especial de 
Lingüística aos etnólogos que iniciavam a sua carreira pro
fissional no Museu. Nesse mesmo ano, com uma bôlsa da 
Fundação Rockfeller e o patrocínio dos diretores do lVIuseu 
Nacional e da Faculdade Nacional de Filosofia o Prof. MATToso 
CAMARA viajou para os Estados Unidos, onde permaneceu por 
nove meses, tendo trabalhado nas universidades de Columbia 
e Chicago. Em 1945 o Museu Nacional lançava uma nova 
série de publicações - Publicações Avulsas - cujo primeiro 
número é exatamente um valioso ensaio de MATroso CAMARA 
sôbre "Os Estudos Lingüísticos nos Estados Unidos da América 
do Norte". 

A partir de setembro de 1955, quando assumiu a direção 
do Museu Nacional o Dr. JosÉ CANDIDO DE MELO CARVALHO, o 
panorama dos estudos e pesquisas sôbre as línguas indígenas 
do Brasil começou a mudar sensível e ràpidamente. Em janeiro 
de 1956 recebíamos do Per u uma carta do Prof. K ENNETH L. 
PrKE, diretor de cursos do Summer Institute of Lingui.stics, 
comunicando a sua próxima visita ao Brasil e o seu propósito 
de entrar em contato conosco. Em abril chegava ao Rio de 
Janeiro o famoso professor, que a convite do diretor da Casa 
de Rui Barbosa proferiria pequena série de conferências. No 
decorrer da sua curta estada entre nós tivemos oportunidade 
de discutir vários aspectos do nosso programa de desenvol
vimento das pesquisas no setor das línguas indígenas e depois 
de assentados alguns pontos básicos dirigimo-nos oficialmente 
ao Summer Institute of Linguistics, em 26 de abril; sólicitando 
cooperação técnica. Em 26 de julho o Conselho Diretor dêsse 
Instituto comunicava que o nosso pedido fôra aceito e que o 
senhor DALE K!ETZMAN seria imediatamente enviado ao Brasil 
para dar execução ao projeto. Como coordenador geral do 
projeto, da parte do Brasil, foi encarregado o Prof. J. MATrOso 
CAMARA JR. 

Em 1957 a Divisão de Antropologia fazia publicar o já 
citado Manual de Transcrição Fonética (Manuais do Museu 
Nacional, Série A - N.º 2) , especialmente preparado por 

8 
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MATTOSO CAMARA para dotar os estudiosos brasileiros de in
dispensável instru.mento de trabalho. 

Em 1958 o Setor Lingüístico da Divisão de Antropologia 
ficou definitivamente estruturado, com as suas normas e as 
suas linhas de trabalho fixadas em regulamento próprio, se
gundo a orientação de MATTOSO CAMARA (cf. Relatório Anual 
1958, pp. 44-45) . 

Em 1959 foi finalmente preparado e discutido o texto do 
Acôrdo que seria firmado entre o Museu Nacional e o Summer 
Institute of Linguistics, de Glendale, California. A redação 
final do referido documento foi aprovada pela egrégia Con
gregação do Museu Nacional na sua sessão de 1-4-959 e em 
seguida submetido ao colendo Conselho Universitário da U .B. 
que por sua vez aprovou sem restrições o mesmo texto em 
sessão de 16 de julho (cf. Relatório Anual 1959, pp. 45-47). 
Ainda em 1959 o M. N. lançava o primeiro volume de uma 
Série Lingüística Especial, com texto bilingüe. 

Em 1960 o Prof. MATTOSO CAMARA assumiu um novo en
cargo - o de proporcionar aos estudiosos em geral e em 
particular aos estudantes de etnologia brasileira um curso de 
pós-graduação, de caráter introdutório, sôbre o método lin
güístico e sua aplicação ao estudo das línguas indígenas. O 
caráter revisionista do histórico das pesquisas lingüísticas no 
Brasil, a análise crítica das diferentes orientações teóricas de 
projeção internacional e a segurança das diretrizes traçadas 
para o encaminhamento da solução dos nossos problemas deram 
a êsse curso um valor que a todo custo se impunha preservar. 
A gravação das aulas permitiu que o curso fôsse transformado 
em livro, para a satisfação e o júbilo de quantos não tiveram 
o prazer de ouvir o Prof. MATTOSO CAMARA. A Divisão de 
Antropologia tem para com êste mestre uma dívida que não 
sabe como saldar. Em troca do muito que nos dá só lhe 
oferecemos o ambiente de trabalho, a respeitosa admiração 
e o caloroso tributo do nosso reconhecimento. 

Parte ponderável do curso, e portanto do livro, deve-se 
à colaboração generosa da Dra. SARAH GUDSCHINKY, do 

9 



J . MATTOSO CAMARA JR. 

Summer l nstitute of Linguistics, a quem renovamos os 
nossos agradecimentos. 

A MoAcYR GARCIA LEÃo, que se houve com zêlo excepcional 
na gravação das aulas. e MARIA DE LoUBDES PORTO na trans .. 
crição dos textos a D . A. agradece a ajuda valiosa, na confecção 
do livro, para que também concorreram as antropólogas do 
Museu MARIA HELOIISA FÉNELON COSTA, autora das ilustrações, 
e YoNNE LEITE, na organização dos índices e revisão geral 
do texto. 
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A LtNGUA E SEU CONCEITO 

~ste pequeno Curso, que vamos hoje iniciar, destina-se 
a dar uma idéia e orientação, ampla e rápida, sôbre os pro-
blemas da lingüística indígena referente ao Brasil. 

Constará de três partes. 
A primeira debaterá questões gerais, do ponto de vista 

lingüístico, que são essenciais ao pesquisador em busca de 
diretrizes seguras. Sem essa conformação teórica, fundamen
tal, não é possível a apreciação das línguas indígenas brasileiras 
em bases verdadeiramente sólidas. Por isso se destinarão 
quatro palestras a questões doutrinárias que estão no âmago 
da lingüística. 

Uma segunda parte, que é mais diretamente referente ao 
Curso, será a focalização dos estudos lingüísticos indígenas 
no Brasil. Em primeiro lugar, há que indagar como se deve 
entender uma língua indígena, em face de certas impressões 
espontâneas que temos a respeito. Parece-nos entrar num 
mundo diferente, quando examinamos uma dessas línguas. É 

que há problemas próprios às nossas línguas de civilização 
de que nos custa desvencilhar-nos - a língua escrita, por 
exemplo -, de sorte que o pesquisador muitas vêzes se trans .. 
porta para o estudo da língua indígena como para uma coisa 
completamente outra, quando a realidade não é esta. O fenô
meno lingüístico é o mesmo em tôda parte. As diferenças no 
âmbito indígena são apenas de ordem superficial, como se 
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procurará mostrar. Em seguida, convirá apreciar o que se 
tem feito até agora entre nós. Não é possível um estudo novo 
e inovador sem o conhecimento da história das pesquisas. Não 
é cabível interromper de chofre uma tradição científica, mesmo 
quando é muito defeituosa e falha, como é o caso vertente. 
O estudo histórico, que vamos assim ensaiar, tem que ser 
conduzido, naturalmente, num empenho crítico, porque do 
contrário seria mera enumeração bibliográfica e informação 
um tanto vadia, sem maior aplicação ou utilidade. E ainda, · 
nessa segunda parte do Curso, teremos de procurar focalizar, 
do ponto de vista teórico, geral, doutrinário, o que interessa, 
o que é essencialmente pertinente no estudo das línguas in
dígenas, no Brasil. 

A terceira parte, que ficará a cargo da Dra. Sara 
Gudschinsk:y, aqui presente, será um estudo aplicado das 
línguas indígenas brasileiras, com o debate da técnica a seguir 
nesses estudos e das possibilidades, com os dados atuais, de 
se atingir a determinados resultados. Isso, com a sua grande 
prática e o conhecimento já bastante sólido que ela tem do 
nosso meio indígena, poderá ser feito em poucas palestras, 
que darão uma noção global do programa lingüístico a de
senvolver no Brasil. 

E com isso se concluirá esta tentativa e experiência pri
meira de um Curso de Lingüística Indígena entre nós. 

A palestra de hoje, na base justamente há um pouco 
anunciada, vai tratar da língua e do seu conceito. A língua 
aparece na comunicação por meio da fala. Os homens falam 
uns com os outros, e por meio dêsses sons vocais transmitem 
idéias, impressões, sentimentos. Mas não é tal comunicação 
em si mesma que constitui a língua. 

Em primeiro lugar, é preciso atentar que essa comunicação 
pela fala é muito heterogênea. Ela se realiza num ambiente 
determinado, em meio de uma situação definida, concreta, 
diante de dados indivíduos, e a situação assim estabelecida 
colabora na comunicação. Em segundo lugar, há outros pro
cessos expressivos, que acompanham a emissão dos sons vocais 
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e também os amparam, os esclarecem, de modo que numa 
comunicação, que chamamos lingüística, há elementos muito 
importantes extralingüísticos: primeiro, a situação con·creta 
em que o indivíduo se acha; depois, a mímica tôda, tôda uma 
linguagem de gestos (inclusive os fisionômicos), com que se 
acompanha a enunciação. Isso faz com que, muitas vêzes, a 
comunicação dita lingüística se apresente lingüisticamente 
fragmentária, porque é completada pela situação e pela mímica. 
São essas as condições de uma comunicação lingüística no uso 
cotidiano, entre nós; mas evidentemente se apresentarão muito 
mais vívidas num meio cultural primário, como é o dos 
indígenas. 

Podemos fazer uma idéia das condições na nossa vida 
diária, nesse particular, imaginando um indivíduo que numa 
sala, conversando com outro e de repente sentindo que a 
chuva e o vento estão entrando pela janela aberta, se volta 
para o companheiro e diz: "A janela!". O interlocutor ime
diatamente compreende que é preciso fechar a janela. Por quê? 
Não foi apenas pela comunicação lingüística, exclusivamente 
lingüística - "a janela". Foi porque quem lhe dizia isso 
executava, ao mesmo tempo, um volver de olhos ou um gesto 
de mão, naquela direção. E havia, a mais, uma situação con
creta: a janela. aberta, ali em frente; o vento entrando; a 
chuva caindo. Assim, foi compreendida a comunicação graças 
a elementos extralingüísticos, muito importantes, que vieram 
nela integrados. 

É preciso, portanto, levar em conta essa circunstância . e 
indagar da possibilidade de uma comunicação lingüística valer 
exclusivamente por si. É claro que há essa possibilidade -
a de comuni·cações que são exclusivamente lingüísticas e 
at1to-sufícientes, sem o concurso da mímica e da situação. Só 
aí é que vemos a língua funcionando inteiramente por si. 
Ainda nesse caso, porém, impõe-se um novo trabalho de de
preensão: nessa comunicação lingüística, que aparentemente 
só tem língua, há ainda heterogenidade. Temos, na emissão 
dos sons, elementos que não pertencem à parte comunicativa 
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(além de alguns muito expressivos, como o suspiro, o riso, 
o soluço). Temos uma série de acidentes de fala que não 
interferem na língua como sistema de comunicação, de modo 
que podemos dizer que, mesmo numa comunicação lingüística 
desprendida de qualquer elemento extralingüísti-co, como sejam 
a situação concreta em que o indivíduo fala e a mímica com 
que êle acompanha essa fala, ainda não se nos apresenta a 
língua em seu estado puro; trata-se de qualquer coisa de 
heterogêneo onde a língua está integrada. Foi essa concei
tuação que firmou o lingüista franco-suíço Ferdinad de Saus
sure (1922), quando estabeleceu a existência de uma dicotomia 
a que chamou la langue e la parole, ou, em português, a língua 
e a fala, ou a língua e o discurso. A língua está contida na 
parole (na fala, no discurso), e o estudo lingüístico tem que 
depreendê-la. Daí uma frase típica de Saussure. Uma vez 
que separamos a língua da fala - diz-nos êle - e nos colo
camos exclusivamente na língua, sentimos uma unidade a 
estudar, sentimos um solo firme debaixo dos pés; ao passo 
que, se logo examinamos a fala sem maior cuidado, temos 
diante de nós um conjunto heterogêneo, vago, confuso e 
incoerente. Costumo dizer a meus alunos, para lhes dar uma 
idéia dessa diferença entre a fala e a língua, que do ponto 
de vista do lingüista a ária "La Donna e mobile" tem o mesmo 
interêsse, quer cantada por Gigli, quer cantada por mim, 
porque justamente o que determina a maestria de Gigli são 
os elementos que estão na parole, ou fala, mas não pertencem 
à língua. 

Assim, para estudarmos a língua, para estabelecermos o 
conceito de língua, temos que fazer dois desbastes prelimi
nares: em primeir o lugar, isolar da comunicação lingüística 
todos os elementos extralingüísticos que normalmente, muito 
freqüentemente pelo menos, entram nessa comunicação; e, 
em segundo lugar, dentro da própria comunicação lingüística, 
isolar tudo aquilo que não é especialmente comunicativo, do 
ponto de vista da língua rigorosamente dita. Só então teremos 
o conceito uno de língua. 
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A língua assim considerada, com essa série de desbastes, 
se apresenta como um sistema, como uma estrutura. Podemos 
esquemàticamente indicar a relação entre a fala e a língua, 
e ao mesmo tempo dar uma idéia do aspecto de sistema, de 
estrutura, que há na língua, se imaginarmos, dentro de uma 
área irregular consistindo da fala, certos pontos bem definidos 
que se ligam entre si formando uma figura geométrica, uma 
configuração, que vem a ser a língua, de Saussure. 

• 

Fig. 1 
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Essa estrutura, essa sistematização da língua é que per
mite ao homem o que se pode chamar a representação do 
mundo em que êle vive. A língua é assim, antes de tudo, 
no seu esquema, uma representação do universo cultural em 
que o homem se acha, e, como representa êsse universo, as 
suas manifestações criam a comunicação entre os homens que 
vivem num mesmo ambiente cultural. 

Mas a representação do universo cultural, na língua, se 
faz por meio de uma configuração formal. A língua é, antes 
de tudo, forma. É a configuração formal da língua que 
integra os elementos culturais em grupos associativos e mul
tiplica a aplicação de cada elemento. 

Talvez tenha ficado um tanto vaga a afirmação que acabo 
de fazer. Convém concretizá-la por meio de uma exemplifi
cação. Focalizemos numa determinada língua a denominação 
para um determinado objeto que tenha valor e seja signifi
cativo dentro da cultura do grupo: partindo-se dêsse nome, 
da denominação para êsse objeto, criam-se várias denomina
ções para outros objetos que a língua relaciona com êste. 
Constitui-se assim uma série de formas denominativas, uma 
configuração formal denominativa, que não está necessària
mente ligada à associação natural entre os objetos. Por 
~xemplo: temos em português, em francês e em inglês nomes 
para indicar o indivíduo que guia um automóvel. N:ão é uma 
palavra isolada; é um nome que está associado a outra idéia, 
a outro nome. O francês chama a êsse homem chauffeur, 
associando-lhe pois a atividade à de chauffer "aquecer". É 

homem que aquece, que põe a máquina em movimento aque
cendo-a; aliás, trata-se de uma derivação secundária da palavra 
para "foguista", em que se compreende ainda melhor a as
sociação com chauffer. O inglês chama ao mesmo homem 
driver, do verbo to drive "dirigir"; é aquêle que dirige o 
automóvel. E em português, para evitar o galicismo chauffeur, 
criou-se o têrrno motorista, associando-se o homem ao motor 
que êle põe em movimento. Dêsse modo, dentro do francês 
o nosso homem se relaciona lingüisticamente com chauffer 
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··aquecer"; dentro do inglês se liga lingüisticamente a drive 
uguiar"; e dentro do português se prende lingüisticamente a 
motor. São associações meramente lingüísticas - uma con
figuração formal que se estabelece para o fim da expressão 
representativa. Se não fôsse isso, a língua teria uma sobre
carga imensa de elementos soltos, porque para cada noção 
teríamos que ter uma nova denominação completamente in
dependente das outras. E além disso perder-se-ia em grande 
parte a sistematização, a esquematização, a configuração 
formal, que é a essência da língua. 

É assim que a língua integra em si os elementos da 
cultura, como acabamos de ver no caso do homem que dirige 
um automóvel, onde um mesmo elemento cultural ficou co
locado em três campos ideativos diferentes, em três diferentes 
grupos associativos. Mas também ressaltei de início que na 
língua se multiplica a aplicação de cada forma. Há, com efeito, 
essa multiplicação de aplicações por meio de idéias auxiliares 
que se acrescentam a cada forma e permitem para ela uma 
grande ampliação de emprêgo. Por exemplo, em português, 
podemos referir-nos a um indivíduo ou a mais de um indi
víduo pela mesma forma nominal, desdobrando-a através das 
idéias auxiliares de singular e plural. E em outras línguas, 
além do singular e do plural, há a idéia do dual, isto é, indi ... 
ca-se em particular, na forma nominal, também um par 
de sêres. 

Há para isso uma modificação da forma dada, que sofre 
uma "flexão", ou desvio, e são justamente essas diversas apli
cações, correspondendo a flexões da forma, que constituem 
as chamadas categorias gramaticais de uma língua. Eis-nos, 
portanto, diante de uma nova estruturação, de uma nova sis
tematização, de uma nova configuração formal, em que cada 
elemento se desdobra, ou se "flexiona", em paradigmas, so
frendo modificações formais para exprimir aplicações dife
rentes. E não é tudo: a língua tem diante de si o problema 
de apresentar todos os seus elementos constituintes, quer 
aquêles que representam os dados culturais do grupo, sepa-
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., 
radamente, quer aquêles que indicam a multiplicidade de 
aplicações de cada elemento, dentro de um conjunto organi-
2ado, que vem a ser a frase comunicativa. Mais uma orga
nização sistemá~,ica - a organização da enunciação, ou frase. 

O estudo da configuração formal que uma língua tem 
em si, estabelece para si, é que se chama a gramática dessa 
língua. O estudo gramatical não é mais do que a depreensão 
da configuração formal, ·do esquema, da sistematização pro
cessável em três planos de associações: o dos elementos formais 
distintos, referentes a dados culturais; o da multiplicação de 
empregos para cada elemento; e o da organização dos ele
mentos na comunicação integral. 

A língua se apresenta, pois, como um microcosmos da 
cultura. Tudo que esta ú ltima possui, se expressa através da 
língua; mas também a língua em si mesma é um dado cul
tural. Quando um etnólogo vai estudar uma cultura, vê com 
razão na língua um aspecto dessa cultura. Neste sentido, é 
o fragmento da cultura de um grupo humano a sua língua. 
Mas, como ao mesmo tempo a língua integra em si tôda a 
cultura, ela deixa de ser êsse fragmento para ascender à 
representação em miniatura de tôda a cultura. E mais ainda~ 
como elemento da cultura, a língua apresenta o aspecto muito 
curioso de não ser em si mesma uma coisa cultural de per si, 
à maneira da religião, da organização da família, da arte da 
pesca etc.; ela apenas serve dentro da cultura como seu meio 
de representação e comunicação. É o que podemos indicar 
esquemàticamente, imaginando um retângulo que simbolize 
a cultura e onde uma secção simbolize, por sua vez, a língua. 
Esta, na realidade, vai se apresentar separada da cultura, que 
tôda se projeta nela (veja-se fig. 2) . 

Fica assim a língua como a representação em miniatura 
de tôda a cultura de um povo. 

Essa sua qualidade de representar a cultura e de todo um 
mundo cultural ser visto e expresso através dela cria nê língi1a 
um elo com a cultura, muito amplo e muito profundo. Daí 
muitos lingüistas e muitos antropólogos se ter~m preocupado 
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com o problema da repercussão da configuração formal da 
língua sôbre a cultura e da cultura sôbre essa configuração 
formal. Até que ponto a língua depende da cultura e até que 
ponto vai influir na cultura a configuração formal da língua? 

,,, 
/ 

/ 

,, ,, 
,, ,, 

/ 

" ,, ,, 

/ 

/ 

/ 

CULTURR 

Fig. 2 

/ , 
" " ,, 

, 
/ ,, 

; 

/ 

. 
I , 

l .. i 

LINGUR 
I 

/ 
I 

I 

I 
I 

• ' I 

/ 
1 

1 I 
I 

1 

I 1 

I 
I 

/ 

1 

( 

1 

A essência do problema está num aspecto muito interessante 
desta última. É que a configuração formal, que assim se des
tina a representar uma cultura, não fica inelutàvelmente a 
ela associada, mas vale por si, como configuração formal prà-
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ticamentE: autônoma. É assim <1,Ue a cultura, em si mesma, 
pode estar completamente dissociada da língua que a serve. 

Por isso, Sapir estabelece a separação entre as culturas 
e as lú1guas (1921). A língua - uma vez criada a sua configura
ção forrnal -- fica valendo e vivendo por si, donde resulta um 
contínuo desajustamento fr!l.e ela e a <Cultura a que serve. 
Daí a tremenda ilusão de sao vítimas os que querem inter
pretar uma cultura através dos lineamentos formais da língua 
respectiva. Essa interpretação é sempre falaz. Temos o caso 
típico do alemão, por exemplo, que possui os três gêneros -
masculino, feminino e neutro - em bases muito parecidas 
com as das antigas línguas indo-européias. Concluir-se-á que 
o alemão está mais ligado à antiga mentalidade cultural indo
européia do que nós outros? Que é um povo mais primitivo, 
do ponto de vista mental, do que outros que abandonaram 
em suas línguas essa divisão? A resposta afirmativa seria 
absurda, evidentemente. 

O que se dá apenas em tal caso é um desajustamento 
entre a língua e a cultura a que ela serve. Há uma tendência 
permanente para a melhor adaptação entre uma e outra, mas 
isso só se concretiza em virtude de fôrças formais que estão 
na língua e que promovem, ou facilitam, ou propiciam sua 
modificação. O inglês, por exemplo, pôs completamente de 
lado a divisão dos gêneros nas antigas diretrizes indo-européias; 
mas foi obedecendo a uma diretriz formal muito importante, 
que lhe é própria, e consistiu no enfraquecimento e desapa
recimento, afinal, da parte terminal dos vocábulos, onde essas 
categorias se exprimian1. Foi em virtude, justamente, dessa 
tendência que se pôde processar um reajustamento da língua 
com o moderno ambiente cultural, infenso à primitiva con
cepção dos gêneros. 

Temos ainda outro ponto, muito importante, a considerar, 
a respeito de um exato conceito da língua. 

Já vimos que a língua representa o mundo cultural, com 
um valor portanto, antes de tudo, de representação: um valor 
representativo em que a comunicação lingüística se baseia. 
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É preciso não esquecer, porém, que não é a representação, 
apenas, que está nas comunicações lingüísticas. Partindo dela, 
desenvolvem-se duas outras funções da língua, que foram 
principalmente postas em evidência pelo lingüista e psicólogo 
alemão Karl Bühler (1934), com a sua teoria das funções da 
linguagem, ou da língua lato sensu. Êle considera que há aí, 
ao lado da função a que chama representação (al. Darstellung) , 
outra a que p·odemos chamar em português manifestação psí
quica, numa tradução fora da letra, visto ser impossível a 
tradução literal numa única palavra (al. Kundgabe), e mais 
uma terceira fu.nção que vem a ser o apêlo (al. Appell). Quer 
se dizer com isso que na base de uma representação o falante 
pode manifestar os seus estados de alma, ou estados emotivos, 
ou procura influir sôbre o próximo, captar-lhe & simpatia, 
como a pessoa a quem fala e faz a comunicação. Assim a re
presentação não é o elemento único que aparece no ato lin
güístico. Temos a mais dois outros elementos, que são im
portantíssimos e estão, por assim dizer, permanentemente fun
cionando dentro . da língua. O que caracteriza, não obstante, 
essencialmente a língua é a representação, como, aliás, o próprio 
Bühler põe em relêvo. Dêsse modo, é melhor, na tríade criada 
por êle, estabelecer uma modificação, que foi feita por seu 
discípulo, o psicólogo alemão Kainz (1943). Consiste em 
considerar, no quadro de Bühler, a representação não como 
função mas como a própria essência da língua, sôbre cuja base 
se desenvolvem três funções - a informação, a manifestação 
psíquica e o apê1o. 

Partindo do novo quadro de Kainz, veremos que a re
presentação se prolonga na informação (al. Bericht), porque 
é assentando na representação que a informação se faz; mas 
a representação vai servir ainda de diretriz para duas outras 
funções lingüísticas, que são a manifestação psíquica e o apêlo. 
Quando há manifestação psíquica ou apêlo sem base repre
sentativa, não temos a língua, não temos um fenômeno lin
güístico. Pode ser uma comunicação, mas não é uma comu
nicação lingüística. Por exemplo: quem ao sentir uma dor 
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chora ou geme, está comunicando a sua dor e fazendo uma 
manifestação psíquica; mas não há língua aí, porque não há 
a representação. Quem diz ao contrário - "Ai, que dor! Não 
aguento essa dor! Antes morrer!", está fazendo a mesma ma
nifestação psíquica, mas fazendo-a na base de representações 
lingüísticas: a representação do elemento "dor", a da "von
tade", a da "morte" e tudo o mais que entra na configuração 
formal da língua em que vasou a sua enunciação; ou, em 
outros têrmos, a configuração formal da. língua é que dá o 
canal para se escoar a manifestação psíquica. Também quando 
um indivíduo quer se impor a outro e amarra a cara, ou 
ameaça-o com um gesto, para obter qualquer coisa, está fa
zendo uma comunicação e um apêlo, mas que não tem nada 
de lingü.ístico; é um apêlo à margem da língua. Quando, 
porém, brad·a para o outro - "Você fará isso!", já está em
pregando elementos lingüísticos na base da representação: 
a idéia de fazer, a de futuro, a de obrigação, que se conjugam 
para fazer funcionar o apêlo, de modo que temos aí um fe
nômeno lingüístico. 

Ora, como é muito difícil haver na comunicação lingüística 
apenas a informação, e geralmente a manifestação psíquica e 
o apêlo aí se introduzem de uma maneira muito intensa, 
temos de novo o problema de um desbaste. Para depreen
dermos a língua, entendida como representação pura, como 
uma configuração formal estabelecida num · quadro exclusi
vamente representativo, temos que fazer abstração da ma
nifestação psíquica e do apêlo contidos na comunicação lin
güística. Essa manifestação psíquica ou êsse apêlo vão criar, 
fora da gramática, que é o estudo da representação formal, 
um conjunto de fenômenos a que se chama o estilo, entrosados 
com a gramática em regra nas comunicações, mas que é preciso 
pôr de lado quando se faz o estudo gramatical dessas 

. -comun1caçoes. 
Muitas vêzes se entende o estilo como sendo a utilização 

pessoal da língua. Mas tal ponto de vista é falso. O estilo, 
na realidade, é apenas a aplicação da língua, cuja essência 
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é a representação, para a manifestação psíquica ou o apêlo. 
E até, em regra, para atingir o seu resultado, o estilo procede 
a uma deformação da língua. Daí uma escola de crítica li
terária - eslava lato sensu, como no tcheque Mukarowski 
(1955) - que parte do principio de que todo estilo, natural
mente cingindo-se à língua literária e só encarando o estilo 
literário (mas o estilo existe em qualquer comunicação lin
güística), todo estilo (repito) é uma deformação da língua. 
Há sempre, como traço estilístico, um elemento deformativo, 
de sorte que o estudíoso de estilística tem que ver onde está 
essa deformação e procurar entender-lhe o sentido para fins 
de manifestação psíquica e apêlo. Não é apenas, ou não é ab
solutamente, o traço individual do escritor. 

Em Machado de Assis há um trecho muito interessante, 
que dá bem idéia dessa conceituação de estilo. É quando no 
Quincas Borba nos é contada a morte de Rubião. Rubião morre 
convicto, na sua loucura, que é imperador dos franceses, e no 
momento extremo - diz Machado de Assis - cinge a sua 
coroa, uma coroa - explica o escritor - que não era sequer 
uma bacia onde se pudesse palpar a ilusão. Não; êle "segurou 
nada, suspendeu nada e cingiu nada". Ora, nesta formulação 
- "segurou nada, suspendeu nada, cingiu nada" - há uma 
deformação do ponto de vista· gramatical, porque, sempre em 
português que se emprega nada depois do verbo, o verbo re
cebe a anteposição da partícula não. A norma seria, pois: 
não segurou nada, não suspendeu nada, não cingiu nada; ou 
então caberia começar a frase pelo nada e suprimir o não: 
nada segurou, nada suspendeu, nada cingiu. O escritor, porém, 
usou a fórmula que exige não . e supriu êsse não. Por que 
o fêz? Para um fim estilístico. Foi uma deformação grama .. 
tical para melhor manifestação psíquica e apêlo. Quis mostrar 
nesse nada o antônimo de tudo, uma idéia substantiva nega .. 
tiva (em vez de uma mera negação verbal). Só assim se vê 
claramente o gesto do pobre louco, com as mãos erguidas como 
quem está segurando alguma coisa, mas onde não há coisa 
alguma. Já em - não segurou nada, não suspendeu nada, 
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não cingiu nada - a partícula nada teria apenas uma função 
gramatical e desapareceria o seu caráter pictórico de um ob
jeto inexistente, suspenso pelas mãos de um demente. Certa 
vez, comentando eu êsse trecho machadiano com um colega 
que é adepto da teoria de que o estilo é a característica lin
güística individual e uma utilização pessoal da língua, êle 
observou: "Resta saber, para considerar como traço estilístico 
a construção, se outros escritores não a empregaram também". 
E eu lhe retruquei: "Você acaba de provar de mais, porque 
a pesquisa que sugere é impossível". O que define a cons
trução como estilo não é ter sido típica de Machado de Assis; 
é ter tido o objetivo específico de captar a nossa emoção. Nem 
Machado a emprega sistemàticamente. Se o fizesse, desapa
receria, aliás, todo o efeito expressivo e só poderíamos dizer 
que a gramática de Machado de Assis é diversa da do uso 
comum. É justamente êste o caso do êrro. 

De um ponto de vista de observação científica, o êrro 
lingüístico não é mais do que um traço de gramática indivi
dual: o indivíduo que erra tem um feitio de dizer que é 
diferente dos outr:os; falta-lhe a adaptação pessoal ao uso 
comum. É o que me dizia um garotinho de seis anos, muito 
esperto, ao enunciar uma bobagem qualquer, uma forma verbal 
absurda, se não me engano, de que achei graça, fazendo-o 
perceber que tinha errado; olhou-me firme e sentenciou: 
"Cada um tem a sua maneira de falar!" Com isso afirmou a 
sua individualidade lingüística; o seu sistema era assim. 

Ora, isso nos leva a uma consideração que é um problema 
muito importante para a justa compreensão do conceito de 
língua. Refiro-me ao seu caráter coletivo e individual a um 
tempo. Saussure, quando fêz a sua distinção entre Zangue 
e parole, a língua e a fala, insistiu em que a língua é de todos. 
Evidentemente não o pode deixar de ser, porque a comuni
cação entre todos se faz por meio dela e para tanto há de 
haver uma coincidência lingüística geral. O que não quer 
dizer que a língua tenha de ser exatamente, uniformemente 
igual em todos. É igual nos pontos essenciais onde a com-

24 

r.· ., 

I 
\ 



INTRODUÇÃO ÀS LíNGUAS Il'TDíGENAS BRASILEIRAS 

preensão o exige, mas cada qual tem a língua como uma 
aquisição própria, onde introduz certos aspectos que são só 
dêle. Quando êsses aspectos são refugados violentamente 
pelo resto da comunidade falante, temos o fenômeno do êr ro ; 
diz-se que o indivíduo errou. O que quer dizer que, podendo 
embora justificar-se do seu ponto de vista pessoal, do ponto 
de vista social é uma exceção e está em êrro. 

Essa atitude de repulsa diante de certos traços individuais 
da líng·ua varia muito de uma sociedade para outra. Há socie
dades que são muito estritas na tendência à uniformidade, e 
há outras que não o são. Nas línguas de civilização, cria-se 
até um processo coercitivo contra as manifestações individuais, 
na base de certas convenções conscientemente estabelecidas e 
às vêzes artificiais (e até contrárias à estrutura imanente do. 
língua) , que é a norma escolar, a chamada disciplina gra
matical. Nas línguas primitivas, entretanto, não deixa de 
haver uma norma implícita, que pode ser mais estrita ou mais 
frouxa, mas sempre vigora. ~sse con·ceito de norma - isto é, 
a maneira coletiva de dizer - não é, contudo, a essência da 
língua. A língua em si é a configuração formal, , é o sistema, 
a estrutura que se estabelece para a comunicação pela fala. 
É êste seu caráter que precisamos, antes de tudo, levar em 
conta. 

Podemos, por isso, estudar uma língua na base de um 
só informante. ~sse informante, evidentemente, vai nos co
municar a sua língua dêle, e a rigor não podemos garantir 
que os demais membros da comunidade a tenham exatamente 
igual, embora possamos partir do pressuposto de que aquilo 
que êle está nos transmitindo é, de maneira geral, a língua 
da coletividade, onde êle vive e se comunica normalmente 
sem provocar estranheza ou reparo. O que não podemos ga
rantir é se também não há no que assim nos diz certos as
pectos individuais que lhe são particulares. 

Chegamos desta sorte a uma conceituação da língua. 
É u!Ila configuração formal de fundo representativo. É um 

microcosmos da cultura. Tem uma configuração própria e 
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uma diretriz própria, e, dêste ponto de vista, vive de per si, 
sem estar ligada à cultura de maneira indissolúvel. Serve para 
a informação, a manifestação psíquica e o apêlo; mas a sua 
essência é o caráter representativo e o que temos que estudar 
nela, enquanto lingüistas, é êsse seu caráter. É de maneira 
geral um sistema coletivo, mas apresenta aspectos' individuais, 
e o problema do êrro está justamente ligado a isto, aos traços 
individuais que a coletividade não aceita. 

Assim firmado, em resumo, o que se deve entender por 
uma língua, resta ver como podemos fazer o seu estudo. 

Até aqui deixei implícito que a língua propriament~ dita 
é oral, é a comunicação através de sons vocais. :i!:sses sons 
vocais foram considerados durante muito tempo como exte
riores à língua, constituindo o seu estudo aquilo a que se 
chamou a fonética. Por isso, quem nêles se detinha exami
nava-os na realidade física, procurando ver com a maior exa
tidão possível como êles se manifestavam sônicamente; tra
tava-se, pois, de um estudo auxiliar e preliminar, em face do 
estudo lingüístico propriamente dito. Mas tal atitude mudou 
completamente hoje. Descobriu-se que nesses sons vocais de 
que a língua se serve, há também uma configuração formal, 
há também uma forma que faz dêles um sistema. E a de
pressão dos sons vocais passou a ser um estudo lingüístico, 
porque também nos vai dar uma configuração formal. 

Trata-se, apenas, de um estudo lingüístico onde não entra 
caráter representativo, e que tão somente depreende um subs
trato formal sôbre o qual o caráter representativo assenta. 
Caráter representativo só surge quando o efeito sônico adquire 
um valor, quer dizer, quando significa alguma coisa. Temos 
então a forma lingüística. 

A forma lingüística é, portanto, a associação de uma 
emissão fônica com um valor que lhe atribui a lí11gua dentro 
da coletividade. E é um valor que está ligado indissoluvel
mente à forma lingüística. Alguns mestres modernos acham 
que não se deve analisar em lingüística a significação em si 
mesma, mas apenas levá-la em conta para a delimitação dos 
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segme,ntos fônicos, porque - alegam - a língua é apenas 
configuração formal e a significação, prendendo-se ao mundo 
dos, objetos, exorbita dessa configuração. Tal ponto de vista, 
a meu ver, não é exato. Penso antes que tem tôda a razão 
o lingüista contemporâneo, dinamarquês, Hjelmslev (1953), 
quando estabelece que tôda forma lingüística tem duas faces: 
uma, que êle chama a expressão, outra que êle chama o 
conteúdo. 

A expressão é o conjunto vocal, a exteriorização fônica, 
com uma configuração que nos cumpre estudar; e o conteúdo 
é o valor que essa expressão tem dentro da língua. Mas o 
conteúdo tem por sua vez .uma configuração lingüística, e é 
preciso não esquecê-lo para se compreender que o estudo da 
significação é por sua vez zum estudo lingüístico. Não é qual
quer coisa diferente, separada da língua, uma vez que êsse 
conteúdo está indissoluvelmente ligado à forma. Eis um exem .. 
plo ·dentro do português, para tornar mais claro êsse ponto 
de vista. 

Consideremos um vocábulo como corremos. ~le traz em 
si um valor geral, que é uma atividade das pernas feita com 
grande rapidez, e essa atividade parte da pessoa que fala 
mais alguém. Assim, na base da análise lingüística, podemos 
decompor o vocábulo num elemento corr-, em que está co .. 
municada a atividade muito rápida das pernas e no elemento 
-emos, em que se mostra tratar-se do falante e mais alguém. 
Ora, a atividade muito rápida das pernas, em si mesma, não 
é um pensamento, ou um cocneito, simples, porque correr é 
andar muito depressa. E a idéia do falante e mais alguém, 
como a sua própria definição está indicando, também é um 
conceito composto (l.º - o falante, 2.º - mais alguém). Mas 
do ponto de vista lingüístico os dois conteúdos são indecom
poníveis em outros menores, porque não é possível decompor 
corr- num elemento que signifique "andar" e noutro que sig .. 
nifique "ràpidamente", nem é possível decompor -emos num 
elemento que indique o f~~.lante e noutro que indique mais 
alguém além do falante. Desta sorte o conteúdo lingüístico 
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é indecomponível: corr- quer dizer "andar ràpidamente"; -emos 
quer dizer "o falante e mais alguém", sem que se possa descer 
a mais na análise lingüística. Ora, numa análise psicológica 
poderíamos ir muito além. Isso mostra que o estudo do con
teúdo se deve processar em bases inteiramente lingüísticas, 
e se enquadra na lingüística ; apenas se poderá objetar que a 
t écnica para depreender a estruturação do conteúdo lingüís
tico é muito difícil e ainda está num estado precário, o que é 
outro problema, ou, como diria Kipling, é "outr a história". 
É tarefa a se aprofundar melhor e aos poucos; mas do11trinà
riamente é perfeitamente válido êsse enquadramento do con
teúdo no estudo gramatical. 

Qualquer estudo sôbre uma língua dada tem assim que 
proceder de acôrdo com a enumeração que fizemos de início, 
e partir do estudo do material fônico, procurando ver a con
figuração que os sons vocais apresentam em cada língua; 
depois deter-se nas formas que a língua utiliza; e, finalmente, 
encarar a concatenação dessas formas dentro da frase, ou 
comunicação plena. Temos destarte três planos de estudo: o 
fonético, ou dos sons vocais; o das formas, ou morfológico; o 
das frases, ou sintático. Um quarto aspecto importantíssimo 
resulta da circunstância de que a língua nunca é estável, mas 
se acha, ao contrário, num desenvolvimento incessante, o que 
nos oferece o problema da lfngua como fato histórico ou fe
nômeno det evolução. Ressalte-se, porém, que é preciso separar 
tal estudo descritivo da língua, porque do contrário se criam 
problemad de complexidade enorme, que desafiarão qualquer 
solução. 

E aqui terminamos esta primeira palestra, para na próxima 
encararmos o estudo do material fônico, o estudo da língua 
como conjunto de sons vocais. 
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A LíNGUA E SEUS SONS 

Vimos na palestra anterior que a emissão vocal, de que 
resulta a língua, foi considerada por muito tempo um fenô
meno físico-biológico ~' pois, objeto de ciência natural, e não 
da ciência antropológica que é a lingüística. A fonética, assim 
entendida como uma ciência natural da emissão vocal que 
constitui a fala, depreendeu nessa emissão os sons vocais, ou 
da fala, que vêm a ser as vogais e consoantes de uma língua 
dada. 

Apesar de tudo, entretanto, a fonética com essa depre
ensão já não é uma ciência natural pura. Fora da compre
ensão lingüística, nós não temos na emissão vocal aquêles sons 
elementares, senão um contínuo sonoro. É assim que os apa
r elhos que se usam na chamada fonética experimental não 
distinguem, não separam os sons vocais em .elementos e só 
nos dão uma linha de registro em continuidade (por exemplo, 
no quimógrafo, que é um aparelho registrador tradiconal nas . 
experiências fonéticas) . A separação dos sons vocais em 
elementos já é, portanto, uma parte cultural da língua. Po
demos fazer uma idéia do que vem a ser essa separação de 
sons vocais elementares, como costumamos chamá-los, por 
meio de uma analogia. 

Tracemos uma linha irregular: 

F ig. 3 
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Essa linha é um contínuo,_ mas é possível aí, dentro de 
um critério qualquer, estabelecer divisões, que nos darão uma 
série de unidades: Assim: 

Fig. 4 

Tais unidades não. resultam espontâneamente do traçado 
linear. Resultam de um trabalho mental meu, de uma ela
boração do meu espírito sôbre a linha que tenho diante de 
mim. É a mesma coisa que os homens fazem no contínuo 
sonor9: uma elaboração mental, por meio da qual se depre
ende nesse contínuo uma série de elementos discretos, quer 
dizer, separados, que são os sons elementares da fala. Desta 
sorte, já temos aí um trabalho de configuração formal, feito 
sôbre o material sônico. Donde se conclui que os foneticistas 
que se diziam cientistas naturais e proclamavam fazer ciência 
natural, já estavam manipulando na realidade os dados na
turais para obter um produto de cultura, porque partiam de 
uma separação executada em base psíquica. 

Essa primeira análise mental, porém, ainda não estabe
lece a verdadeira natureza do elemento sônic-0 da língua, 
aquêle que desempenha uma função lingüística propriamente 
dita. Os sons vocais elementares, que são assim destacados, 
apresentam uma grande diversidade, de um momento para 
outro. É uma diversidade que depende do contexto, depende 
de certas situações (urgência, displicência, emoção) em que 
o indivíduo está falando, e depende de ' uma própria falta de 
segurança rigorosa na articulação. Por isso, os foneticistas, 
no seu esfôrço de captarem o som vocal tal como êle se rea
liza, chegaram à conclusão de que os hom.ens, os falantes es
pontâneos de uma língua, utilizam muito mais sons do que 
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"Pensam: na sua ignorância, imaginam, por exemplo, que só 
tem um [t] na sua língua, mas têm vários ([t1], [t2] etc.); que 
dÓ dispõem de um [a], mas porque lhes passam despercebidos 
vários outros ([a1 ] , [a2] etc.); e assim por diante. Gonçalves 
Viana (1892) , que foi o grande representante dêsse fo11eti·cismo 
em Portugal, descobriu que a língua portuguêsa, tal como é 
falada em Lisboa, apresenta noventa e tantos sons elemen
tares, quando as gramáticas dão apenas vinte e poucos. Um 
discípulo dêle, Rodrigo de Sá Nogueira (l938), firmou um 
quadro de vogais as mais variadas possível, inclusive um [a] 
que, como êle declara, se ouve das peixeiras de Lisboa "quando 
anunciam o carapau". 

Ora, isso é o resultado de uma incompreensão da função 
lingüística dos sons vocais. Era preciso dar um passo adiante, 
para o enquadramento do material sônico na configuração 

"' formal da língua. ~sse passo, que estava mais ou menos e 
vag8mente esboçado em tôdas as comunidades falantes, que 
não fazem maior diferença nas pequenas variedades de sons 
que utilizam, foi teoricamente executado nos princípios dêste 
século, simultâneamente, na Europa, por um grupo de lingüistas 
associados no Círculo Lingüístico de Praga, e nos Estados 
Unidos da América do Norte, principalmente com os trabalhos 
de Sapir (1925, 1933) e Bloomfield (1933). No fundo, Saus
sure já tinha firmado o novo conceito quando declarou que 
um som elementar da língua não vale pelo que êle é, e sim 
pelo que êle não é, pela sua diferença fundamental dos outros 
sons. E exemplificava-o com a letra (1922, p. 165). Na letra, 
com efeito, a questão se torna de compreensão mais fácil, 
porque se trata de uma coisa visual e tôda a nossa civilização 
é baseada na língua escrita, na letra (antes que no som), e 
de tal modo que temos até a tendência a deformar completa
mente a compreensão fonética na base da língua escrita. Por 
isso, para melhor se patentear o conceito em relação à língua 
oral, é útil citar o caso paralelo da letra. Dizia Saussure: 
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Temos uma letra t; posso escrevê-la 

Fie. 5 

e posso escrevê-la também 

f /""'--/ ----ou aind;\ 
na. e 

Fig. 7 

Posso mesmo escrevê-la 

Fig. 8 

Será sempre um t; isto é, a diferença física, digamos, é muito 
grande, mas seria absurdo acharmos que se trata de letras 
diferentes, visto que para uma mesma palavra posso empregar 
qualquer figura para ser lida do mesmo jeito. Só o que não 
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posso fazer, ou criará confusão se o fizer, é omitir certas partes 
da letra sem as quais se leria outra letra. Por exemplo: es
crevendo o t assim 

Fig. 9 

sem lhe dar o corte transversal, já não estou fazendo um t, 
mas um l; o t perdeu a sua caracterização. 

Dentro dessa conceituação, pois1 criou-se o têrmo fonema, 
que se opõe ao som da fala. Nêle se indica uma síntese, que 
é a verdadeira unidade sônica da língua. Em meio de uma 
variedade muito grande de sons vocais temos uma imutabi
lidade, que é o fonema, e é isso que vale do ponto de vista 
lingüístico. 

Essa conceituação, que é muito fácil de compreender, 
provocou, entretanto, alguns debates, do ponto de vista da 
interpretação teórica, isto é, surgiu um problema de ordem 
teórica para se interpretar a relação entre o fonema e o som 
da fala. 

A primeira doutrina, a respeito, que durante muito tempo 
vigorou, foi a de um lingüista russo, justamente quem intro
duziu em lingüística o têrmo fonema - Baudouin de Cour
tenay, que se dizia aliás russo por nacionalidade, polonês por 
nascimento e coração e francês por espírito, considerando-se 
pois um europeu lato sensu. Para Baudouin o fonema é a 
imagem psíquica do .som da fala; é aquilo que o falante imagina 
pronunciar e os seus interlocutores imaginam ouvir. O sen
timento da realidade do fonema repousaria numa espécie de 
ilusão: quando se emite um som vocal julga-se enunciar uma 
coisa um tanto diversa do que se .está ennnciando; varia-se 
o som, pensando-se que não, e os que ouvem têm a falsa im
pressão, por sua vez, de estar sempre ouvindo a mesma coisa. 
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Essa concepção de Baudouin de Courtenay traz o inconveniente 
de deslocar a conceituação dos fonemas para o campo da 
psicologia e também tornar muito difícil destacá-los, porque 
tudo se resume no que o indivíduo julga ouvir; confia-se ex
clusivamente num julgamento subjetivo, que pode não ser o 
mesmo de um indivíduo a outro, e parte-se de uma análise 
psicológica, o que não é evidentemente a tarefa de um lin
güista, mas de um psicólogo. 

Outra interpretação da relação entre o fonema e o som 
da fala é a que nos oferece o f oneticista inglês Daniel J ones 
(1950) e é seguida, inclusive, nos Estados Unidos por Bloch 
e Trager (1942). Consiste em ver np fonema uma classe de 
sons da fala, o que quer dizer que ante uma grande variedade 
de sons há a possibilidade de reuni-los todos numa única 
classe, que vem a ser o fonema. 

A terceira interpretação é a de Bloomfield e coincide com 
.. a de Roman J akobson. O chefe da escola lingüística de Praga, 
, o russo Trubetzkoy, adotara a princípio a tese de Baudouin 

de Courtenay sôbre a imagem psíquica, ou seja, o fonema como 
imagem psíquica do som da fala; mas, ao escrever mais tarde 
o seu livro básico, que saiu postumamente, Fundamentos da 
Fonologia (1939), declara ter revisto a definição em virtude 
de um debate com seu amigo e colega J akobson, de acôrdo 
com quem nos oferece uma nova definição, ao mesmo tempo 
que Bloomfield, nos Estados Unidos, expunha no seu livro 
clássico Language um ponto de vista análogo: o fonema é um 
feixe de traços fônicos distintivos; isto é, em todos os sons 
da fala que pertencem ao mesmo fonema aparecem, perma
nentemente, determinados traços acústicos, ou articulatórios, 
que os definem como um só fonema. Tôdas as outras variações 
existem fisicamente no som, mas não existem lingüistica
mente; podem ser desprezadas. No fundo, era o que Saussure 
sentira com a sua comparação com a letra; quando nos dizia 
que um t de talhe parecido com l e sem o corte transversal 
já não é mais t, senão l, via naquele corte um traço distintivo 
do t , um aspecto da figura que não podia ser desprezado. 
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Essas três idéias a respeito do fonema podem ser resu~ 
midas por meio de um desenho: 

F 

Para Baudouin de Courtena.y, o falante emite u~a série de 
sons S', S", S"', mas na realidade está pensando emitir F, 
o fonema, de sorte que S', S", S"' estão psiquicamente ligados 
a F e as suas variedades articulatórias se subordinam a uma 
imagem que está no cérebro de quem os emite. Já para 
Daniel J ones o que temos é um indivíduo emitindo pura e 
simplesmente S', S", S"', sons diferentes, mas que se reunem 
numa classe que é o fonema (F) . Para Bloomfield e J akobson, 
finalmente, o falante emite, da mesma sorte, S', S", S'", mas 
em S', S", S"' há determinados traços fixos, independente
mente de tudo mais, que se repetem em todos os três sons, 
constituindo um núcleo comum; e êsse conjunto de traços é 
que é o fonema e reaparece em todos os sons da fala que 
podem ser classificados como um mesmo fonema. 

Parece-me esta última interpretação a mais interessante 
e a mais profunda, aquela que nos leva a uma compreensão 
mais exata, à própria essência da matéria. Evidentemente 
Baudouin não deu uma definição que mereça ser mantida, 
porque introduz na teoria lingüística um problema puramente 
psicológico e não tem a precisa objetividade. O conceito da 
classe de sons, por sua vez, tira do fonema a idéia de unidade, 
resultando em qualquer coisa de frouxo e amplo a um tempo. 
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Temos assim o conceito de fonema. Aquela configuração 
formal, que vimos ser a característica da língua, também aqui 
atua profundamente no material fônico, e em maior inten
sidade do que parece à primeira vista, porque êsses fonemas, 
que se apresentam na língua, criam entre si associações e 
contrastes, e o que temos.. na realidade não são fonemas iso
lados, mas um sistema de fonemas. E de tal maneira que, 
quando depreendemos os fonemas de uma língua, podemos 
dispô-los numa figura geométrica, num quadro, opondo-os e 
associando-os uns aos outros. 

Por exemplo, em português podemos estabelecer as con
soantes em grupos triangulares 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• . 
• . 

p t . b d • f s . 
V z . • . 

• . • 
• . • 

q . g X J . . . • 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

Num primeiro vértice de cada triângulo, estão as con
soantes labiais; num segundo, em linha horizontal, as dentais 
ou anteriores; no terceiro, as palatais ou posteriores, emitidas 
no fundo da bôca, relativamente falando, porque sempre 
aquém da zona dental (do palato duro anterior ao véu pa
latino) . É uma disposição completamente simétri•ca, como se 
vê. Os triângulos distintos nos dão respectivamente - três 
consoantes oclusivas (produzidas por um fechamento da bôca 
momentâneo) e surdas (sem vibração das cordas vocais), três 
outras oclusivas sonoras (com vibração das cordas vocais), 
três fricativas ou constritivas surdas (não oclusivas, porque 
não há fechamento na bôca, mas apenas constrição dos órgãos 
fonadores com um efeito acústico de atrito) e três ·constri
tivas ou fricativas sonoras. A simetria (repito) é completa. 
E isso se verifica, de maneira geral, em tôdas as línguas, o 
que quer dizer que a configuração formal não se limita a 
criar o conceito de fonema, muito acima da mera produção 
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física do som: organiza êsses fonemas em sistema, em estru
tura, permitindo-nos apresentá-los numa espécie de configu
ração geométrica, até. 

Sem essa diretriz formal nós nos perdemos completa
mente numa pesquisa lingüística. Quando pesquisamos a 
nossa própria língua, sem querer e inconscientemente estamos 
nos guiando pela configuração que intuitivamente conhece
mos, isto é, fazemos fonêmica, operando com o conceito de 
fonema, mais ou menos como M. J ourdain fazia prosa: sem 
dar por isso. Mas, se vamos enfrentar uma língua completa
mente desconhecida, ficamos às tontas, se não temos essa di
retriz, para organizar o material fônico que ouvimos, e desta
car os fonemas e os seus contrastes e associações num quadro 
implícito bem definido. 

Muitas vêzes, de início, podemos ter a impressão de que 
há fonema quando se trata, apenas, de mera variação aci
dental, sem qualquer efeito determinado para o falante nativo. 
A Dra. úrsula Wieseman, aqui presente, ainda outro dia me 
contava uma sua experiência com o KAINGANG (Sta. Catarina), 
a respeito de supostas vogais longas e breves. Pareceu-lhe 
pe~ceber em duas palavras homônimas que uma tinha vogal 
longa e outra vogal breve; seriam, pois, dois fonemas com 
uma oposição de quantidade vocálica. Consultou o informante 
nesse sentido, e êle concordou que era exatamente isso. Ora, 
a sua companheira de pesquisa, ouvindo por sua vez as duas 
palavras, tivera uma impressão diferente, ou antes, oposta: a 
vogal que à Dra. úrsula parecera longa, pareceu-lhe breve, 
e vice-versa na outra palavra. Também ela consultou o in
formante (que era o mesmo) e êle de novo concordou que 
assim era. Desta sorte, as duas pesquisadoras, confrontando 
as suas notas e verificando a contradição, chamaram o infor
mante, que sentenciosamente esclareceu: "É que vocês por 
enquanto estão aprendendo; podem dizer como querem - uma 
longa, outra breve. Mas, quando souberem KAINGANG direito, 
vão ver que é tudo a mesma coisa". 

Como chegar, porém, à divisão em fonemas? Eis um pro-
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blema que já é um tanto técnico e muito de ordem prática, 
e será tratado com vagar na 3.ª parte do Curso pela Dra. Sarah 
Gudschinsky. Mas logo deve ser abordado nesta palestra 
introdutória, que quer dar uma diretriz geral para conceituar 
e destacar os fonemas.. Como nessa variedade tão grande dos 
sons da fala podemos depreender os pontos fixos que são os 
fonemas? Como podemos saber que uma enunciação, uma 
emissão mínima, diferente de outra, constitui não obstante o 
mesmo fonema que a outra? 

O critério é justamente o da oposição distintiva. O fonema, 
como tudo que pertence exclusivamente à parte do material 
fônico, à expressão de Hjelmslev, não é um símbolo. O símbolo 
é a forma (expressão mais conteúdo) e no campo da forma é 
que vamos ter o verdadeiro símbolo lingüístico - um seg
mento fônico provido de valor que lhe deu a língua. Mas o 
fonema já tem um caráter que o prende ao campo simbólico: 
serve para distinguir os símbolos entre si. É a marca do sím
bolo; e teremos um fonema tôda vez que a variação importar 
num novo símbolo. Assim, quando numa forma uma pronúncia 
um tanto diferente dá na realidade, dentro da língua consi
derada, outra forma, podemos deduzir que a diferença consiste 
na oposição de dois fonemas. tsse processo, aplicado hoje 
por todos os pesquisadores, é chamado pelo lingüista francês 
André Martinet (1948), o método da comutação. Temos um 
exemplo em português na palavra bote: podemos depreender, 
na base dessa palavra, uma consoante /b/, sonora, em con
traste com a surda, que é /p/, porque bote é qualquer coisa 
de completamente diverso de pote. Se eu disser em português 
a um falante nativo da língua - "Entrei no bote", mas es
quecer de sonorizar o /b/, pronunciando na realidade -
"Entrei no pote", êle dará uma risada, porque entenderá outra 
coisa. Temos aí, portanto, dois fonemas em português. Ora, 
as condições fonêmicas podem ser outras em outras línguas. 
Por exemplo: em JÊ, um· grande grupo de línguas indígenas 
do Brasil, não parece existir oposição de surda e sonora, nas 
consoantes, e encontramos a palavra .para "água" registrada 
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nos pesquisadores ora como ko, ora como go, o que indica uma 
variação inconseqüente da parte dos informantes. 

Resta-nos outro aspecto fônico da enunciação. A divisão 
psíquica que vimos criar o som da fala e mais ainda o fonema, 
não se detém aí: há uma divisão superior, que agrupa fonemas 
e vem a ser a sílaba. 

O conceito de sílaba é muito discutido. Há várias teorias 
para interpretar a sílaba, e parece que a grande dificuldade 
reside exatamente no fato de ser ela um resultado da confi
guração formal da língua; menos uma realização do plano 
físico do que uma construção do espírito humano na base 
do contínuo fônico que êle enuncia. De qualquer maneira, 
porém, podemos definir a sílaba, sem entrar em detalhes sôbre 
a sua natureza intrínseca, dizendo com Jakobson (1956) que 
se trata de uma estrutura consistindo num aclive, num cume 
ou ápice, e num deelive. Por exemplo, na palavra portuguêsa 
mar temos o ápice, que é a vogal, o aclive na primeira con
soante e o declive na líquida final: 

• 

E nesse aclive, ou nesse declive, podemos ter vários fo
nemas - grupos de fonemas, ou, · como dizem os inglêses, 
"clusters". 

O fonema que aparece no ápice da silaba é o silábico, ou 
seja, aquêle que assinala a sílaba. Isso nos leva a uma divisão 
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dos fonemas, muito conhecida, em vogais e consoantes. Do 
ponto de vista da sílaba, a vogal é assim o silábico e a con
soante é elemento do aclive ou do declive; mas faz-se uma 
distinção entre a vogal e a consoante, independentemente dêsse 
critério funcional, ou da função dos fonemas dentro da sílaba 
partindo-se da própria natureza articulatória do fonema. Con
sideram-se vogais aquêles fonemas que resultam de uma pas
sagem desimpedida da corrente de ar na bôca; o aparelho 
fonador procede como um ressonador, apenas, e não embaraça 
a corrente de ar. Na consoante, ao contrário, há um embaraço 
qualquer à passagem da corrente de ar. Se há uma interrup
ção (por fechamento momentâneo) ~ depois uma libertação 
de ar brusca, temos uma consoante oclusiva; se há apenas 
uma constrição, temos uma consoante fricativa; se há uma 
oclusão parcial e a corrente de ar apenas se desvia, temos a 
consoante líquida, chamada assim pelos gregos porque foi com
parada a um líquido que, ao vir correndo, e interceptado, obli
qua apenas em sua direção. Não há, pois, uma correspondência 
exata, absoluta, entre o conceito funcional da vogal e o seu 
conceito articulatório e acústico. Podemos, numa dada língua, 
tér consoantes que funcionem como silábico, ou seja, como 
ápice de sílaba, e podemos ter vogais enunciadas em aclive 
ou declive. Esta última ocorrência, aliás, é da nossa própria 
experiência em português, porque o ditongo não é mais que 
isso: é um grupo de duas vogais em que uma é o silábico e a 
outra funciona no declive, ou no aclive, da sílaba. 

Eis agora outro problema também importantíssimo do 
ponto de vista da teoria geral lingüística. Será possível esta
belecer quadros gerais de fonemas, aplicáveis a tôdas as línguas 
do mundo? Trata-se, evidentemente, de um problema que in
teressa a todo o estudo lingü.ístico em todos os seus níveis e 
em todos os seus aspectos. 

Durante muito tempo achou-se que, como o espírito hu
mano tem uma grande uniformidade no tempo e no espaço, as 
línguas também teriam equivalente uniformidade. Daí, no 
século XVIII, a célebre questão da gramática geral, de uma 
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gramática que servisse para tôdas as línguas, ó que empolgava 
a atenção dos filósofos da época. A lingüística assinalou-se, 
de início, por uma reação contra tal atitude, insistindo nas di
ferenças enormes, extraordinárias, que há de uma língua para 
outra e na impossibilidade de se fazer uma síntese assim geral. 
Hoje, contudo, está se chegando a uma posição doutrinária 
mais compreensiva. Não há dúvida que a diversidade é enor
me, mas dentro dessa enorme diversidade há certa uniformi
dade, de modo que podemos, em todos os aspectos do estudo 
lingüístico, estabelecer certas linhas gerais em que i:;e enqua
drem tôdas as línguas. Há muitos lingüistas que negam essa 
possibilidade no campo da forma lingüística, o que me parece 
uma atitude extremada e negativa. Acho perfeitamente pos
sível mesmo aí açeitar o princípio de uma unidade geral lata. 
No campo fonético, no campo do material fônico, porém, creio 
que não há hoje discrepância nesse particular: todos admitem 
a existência de quadros gerais de sons da fala, que podem 
reaparecer como fonemas, pelas línguas afora, ainda que com 
determinadas características peculiares e determinados tipos 
peculiares de oposições e associações. 

Ora, uma primeira característica geral dos fonemas será 
a sua divisão em vogais e consoantes. As vogais, como se disse 
há pouco, são produzidas por uma corrente de ar que não 
sofre embaraço no aparelho fonador, e as consoantes, pela 
corrente de ar que sofre uma espécie qualquer de embaraço. 
Dentro das vogais há nova distinção: vogais anteriores, pro
nunciadas na parte anterior da bôca, e vogais posteriores, 
pronunciadas mais para o fundo da bôca; e também vogais 
labiais, pronunciadas com um arre~ondamento dos lábios, e 
vogais não-labiais, pronunciadas sem êsse arredondamento. 
Nas consoantes, temos uma distinção geral em consoantes 
oclusivas, em que há um fechamento qualquer do aparelho 
fonador, interrompendo a corrente de ar e depois libertando-a, 
também chamadas explosivas por causa disso, por causa do 
efeito de explosão (ou, melhor, plosivas, porque há paralela
mente às explosivas o tipo implosivo, em que ·o efeito a:cústico 
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se dá por ocasião do fechamento e da interrupção do ar); e 
em consoantes fricativas, em que não há êsse fechamento, 
mas apenas uma constrição da corrente de ar (daí o nome 
de constritivas, equivalente), além das consoantes líquidas, 
em que há uma oclusão, mas incompleta, muito parcial, de 
sorte que fica sem efeito. E há ainda as consoantes nasais, 
em que o véu palatino se abaixa com uma ressonância da 
corrente de ar nas fossas nasais (esta ressonância pode tam
bém se verificar na emissão das vogais, criando as vogais 
nasais) . Notem que para a nasalidade só é necessário que 
haja ressonân1cia nasal, e não que a corrente de ar saia pelas 
fossas nasais; faço esta ressalva, porque uma vez uma pro
fessôra de francês me disse não acreditar que houvesse vogais 
nasais em francês, porque fizera a respeito uma experiência: 
tapando as narinas com algodão, pronunciara, não obstante, 
perfeitamente, as vogais ditas nasais. Esquecia-se apenas de 
que vedava, ou embaraçava, com isso a saída de ar pelo nariz, 
mas não impedia o abaixamento do véu palatino no fundo da 
bôca e a ressonância nasal. 

É claro que, independentemente dêsses sons gerais, há, 
em verdade, sons particulares, que são peculiares a certas 
línguas e que derrotam, completamente, às vêzes, pesquisadores 
que não as conhecem. Em muitas línguas indígenas brasileiras, 
há por exemplo a oclusão glotal - um fechamento brusco 
da glote, que precede ou acompanha a emissão de um fonema 
(a convenção é indicá-lo gràficamente por um sinal de inter-

rogação sem o ponto - ?, como em KRAHÓ 'to "língua", ou 
em KREN-YÉ o prefixo possessivo pa? - "nós dois", para citar 
duas línguas do grande grupo a que chamamos JÊ. Também 
temos os tipos gerais de vogais ou consoantes com "modifi
cações" (o têrmo é de Bloomfield) que lhes dão um caráter 
todo peculiar: a glotalização (com a oclusão glotal simultânea 
à emissão do outro fonema), a nasalização (com uma resso
nância nasal no início ou · no fim da prolação do fonema) -
também articulação típica de línguas indígenas brasileiras, 
inclusive o TUPÍ, onde os jesuítas viram nas consoantes pré-, 
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nasalizadas um grupo consonântico (donde grafias como mbaé 
"coisa" etc.); e assim por diante. Note-se que uma dessas 
modificações - a palatalização ou molhamento (um desdo
bramento do dorso da língua com a musculatura frouxa no 
palato anterior) - é o que caracteriza duas consoantes por
tuguêsas de natureza dental, grafadas convecionalmente por 
lh e nh (comparem-se velha, distinto de vela, penha, distinto 
de pena). Um tipo sui-generis de consoante são os cl!gues, 
ou consoantes in · ectivas, pronunciadas com um movim~toda --- - -~· língua para o fundo da bôca, de modo que a corrente de ar é 
impelida para dentro no momento em que vai sair. Aparecem 
êles em certas línguas afri·canas e coisa interessante a respeito, 
em que Sapir insiste com razão (1925), é que fonemas assim 
excêntricos, que somos incapazes de pronunciar como tais es
pontâneamente, correspondem a sons bucais que emitimos 
muito naturalmente fora do contexto da fala, sem perceber 
uma associação entre essas emissões sem finalidade lingüística 
e a análoga emissão com valor de fonema na língua estran
geira. Assim, sôbre os cliques, o foneticista sul-africano Doke 
lembra que são comparáveis a certos sons bucais que pro
duzimos sem intento lingüístico: há um clique labial, parecido 
com o ruído de um beijo bem estalado; o clique dental, da 
mesma espécie de um estalido da língua com que se aprova 
um bom vinho; o clique palatal, um "gluglu" como o da criança 
ao chupar na mamadeira. Ora, êsses sons, a que estamos h~
bituados, não são associados aos cliques que ouvimos como 
fonemas; tal é a separação entre a vida biológica do homem 
e a construção formal que é a sua língua. 

Até aqui, apreciamos os elementos em que mentalmente 
se divide o contínuo da fala; é uma corrente que se segmenta 
em elementos discretos, que no fundo vêm a ser -0s fonemas, 
e que se agrupam para constituir a sílaba. 

Temos nisso um caráter típico da linguagem humana. Foi 
o que Saussure chamou· a linearidade do símbolo lingüístico. 
O símbolo lingüístico - diz êle - é linear, desenvolve-se numa 
linha. É fácil exen1plificá-lo de uma maneira bem convincente: 
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imaginemos que se quer descrever uma sala por palavras; 
está se vendo, simultâneamente, tudo dentro da sala, mas na 
descrição entra cada coisa de cada vez - enuncia-se em pri
meiro lugar uma forma lingüística, depois outra, de sorte que 
tôda a comunicação se desdobra, por assim dizer, numa linha. 
Quando dizemos corremos, reportamo-nos a duas ou mais pes
soas (inclusive o falante) que estão correndo. É um fato si
multâneo. Mas a língua não o diz dessa maneira: focaliza, 
primeiro, a idéia de correr e só depois enumera a idéia de 
quem pratica a ação; daí, corr- e -emos, que se seguem 
linearmente. 

Ora, no fonema temos também a linearidade lingüística: 
êles vão se encadeando, são segmentos que se seguem uns 
aos outros. Alhures, porém, no âmbito do material fônico, 
encontramos uma exceção para êsse princípio da linearidade. 
Deparamos com elementos distintivos (donde podermos cha
má-los também fonemas), que não se seguem a outros mas 
aparecem juntos com outros; são supra-segmentais. Podemos 
dizer, portanto, que numa língua há fonemas segmentais e 
fonemas supra-segmentais. 

Um exemplo dêstes últimos é o acento. Consiste em se 
emitir uma vogal silábica com uma fôrça especial, ou uma 
elevação especial, da · voz, que a distingue. Dizemos então 
que ela é acentuada ou tônica. No conjunto simultâneamente 
enunciado, há o fonema segmenta!, que é a vogal, e o fonema 
supra-segmentai, que é na vogal essa maior fôrça ou maior 
altura da emissão. É na base dêsse fonema supra-segmenta! 
que distinguimos em português muitas formas: por exemplo, 
jaca e jacá, cantara e cantará. Conforme o fonema supra
segmental do acento é simultâneo com uma ou outra vogal, 
são distintas as formas que resultam. Aqui, cantara, pretérito; 
ali, cantará, futuro; aqui, jaca, uma fruta; ali, jacá, um cesto 
para guardar a fruta. 

Daí, no estudo de uma língua, ser · preciso, ao lado dos 
fonemas segmentais, destacar também os fonemas supra
segmentais, que se resumem, de maneira geral em tipos de 
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acento, e, em relação à enunciação mais longa e cabal, que é 
a frase, aquilo que se chama a entoação, ou linha melódica, 
que acompanha a frase e nos faz, por exemplo, distinguir em 
português uma afirmação e uma pergunta: "~le está doente" 
- "~le está doente?" 

Vimos desta sorte, de uma maneira rápida e perfunctória 
naturalmente, as principais diretrizes que se deve dar ao 
estudo do material fôni·co, e vimos que êsse estudo do material 
fônico já é um estudo lingüístico, não referente às ciências 
naturais, porque à luz de uma observação puramente natura
lística não se obtém sequer o som da fala, que já é um pri
meiro passo de estruturação e conf!guração formal. 

É claro que ainda ficamos com isso num nível lingüístico 
rudimentar, porque ainda não entramos na apreciação do 
conteúdo, que é o que verdadeiramente informa as línguas, 
que existem para a comunicação entre os homens e para a 
representação do mundo dos objetos por meio do símbolo lin
güístico propriamente dito .. 
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III 

A LíNGUA E SUAS FORMAS 

• 

Vamos hoje estudar a língua e suas formas, entrando assim 
francamente no campo estrito da nossa disciplina, porque nas 
formas, como já vimos, há a integração no segmento fônico de 
uma significação, que lhe dá um valor lingüístico. 

Quando se fala em forma lingüística, a unidade que logo 
nos ocorre é o chamado vocábulo ou palavra, pois em por
tuguês temos dois têrmos para essa unidade, que correspon
dem ao francês mot e ao inglês word (e pràticamente trata
ie de têrmos sinônimos, muito embora, não raro, se procure 
fazer entre êles uma diferenciação; de maneira geral, vocá
bulo tem significação mais ampla, menos restrita que palavra). 

Acontece, porém, que essa unidade, que logo nos ocorre, 
é até certo ponto falaz ou pelo menos incerta. Há mesmo 
lingüístas que lhe negam realidade. Admitem a existência 
do vocábulo fonético, unidade fonética acima da sílaba, sem 
implicações mórficas, e nitidamente assinalada por certos fatos 
fonéticos, variáveis de língua para língua (em português são 
êles a posição do acento e a debilidade típica da sílaba final, 
quando átona, com um quadro de vogais específico). Mas o 
vocábulo mórfico parece a êsses lingüistas fruto de uma con
venção gramatical, que a especulação sôbre a língua fêz surgir; 
e há até quem diga que a verdadeira unidade formal, a ver
dadeira forma lingüística a estudar, é a frase, ou enunciação 
cabal mínima, o que nos levaria para o âmbito da fala ou 
discurso, no sentido de Saussure. 
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Já outra corrente doutrinária (muito mais justa) aceita 
o vocábulo mórfico como unidade lingüística espontânea. E 
podemos estear-lhe a concepção, partindo da distinção que 
Bloomfield estabelece nas formas lingüísticas entre formas 
livres e formas prêsas. Chama êle forma livre aquela que 
pode constituir uma enunciação cabal indivisível em outras 
nas mesmas condições, e forma prêsa aquela que só pode 
aparecer numa enunciação ligada a outra forma. A forma 
livre assim entendid~ é sempre um vocábulo. 

O conceito de vocábulo, porém, ultrapassa o de forma 
livre e também inclui um terceiro tipo de forma, a que chamei 
alhures forma dependente. É verdade que Sol Saporta, em 
recente resenha que fêz dos meus Princípios de Lingüística 
Geral, na revista Language (1960), mostrou-se infenso à ino
vação, pois o conceito de forma dependente lhe pareceu in
definido e vago. Com efeito, consultando . o texto criticado, 
reconheci que não tinha expressado com a necessária nitidez 
o que se deve entender por for~a dependente quanto à sua 
caracterização meramente formal (a única que preocupa os 
norte-americanos) , e aqui vou me explicar melhor: é ela, a 
meu ver, uma forma que não aparece isolada, como seria o 
c~so de uma forma livre, senão sempre combinadà a outra 
forma; mas que, ao contrário da forma prêsa, .apresenta duas 
possibilidades: a de poder separar-se livremente da forma a 
que está prêsa - o que quer dizer que entre ela e a outra 
forma podemos intercalar o que quisermos -, ou ainda a de 
poder figurar antes da outra forma, ou depois dela, ou nela 
intercalada, em posição livre. Um exemplo expressivo de 
forma dependente é o das preposições em português. Em -
"livro de Pedro" - é claro que de não pode constituir sozinho 
uma enunciação: à pergunta - "De quem é êste livro?" - só 
cabe uma resposta como - "De Pedro" - com de apenso a 
Pedro. Não obstante, entre de e Pedro · não há . a mesma li
gação que entre uma forma prêsa e outra forro.a, porque aqui 
se pode intercalar depois de d.e o que se quiser: "o livro de 
meu grande e inesquecível am1go Pedro", e assim por diante. 
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A forma de está dependendo de Pedro mas não prêsa a êsse 
têrmo, pois pode se disjungir dêle livremente. É o conceito 
de forma dependente que nos permite ampliar o âmbito do 
vocábulo para as proposições, as conjunções, o artigo em por• 
tuguês. Dizemos, por exemplo - "o livro", mas também po
demos dizer - "o grande e magnífico livro", e assim por 
diante. 

Entretanto, uma vez entendido o vocábulo como sendo 
uma forma que é livre ou dependente, ainda temos que con
cordar com aquêles que criticam o conceito de vocábulo, no 
sentido de que essa unidade não vai ao cerne da língua. Só 
chegamos ao âmago formal de uma língua com a dedução da 
forma mínima, isto é, de um segmento fônico com determi
nada significação e indivisível na sua qualidade de expressão 
ligada a um conteúdo. São as formas mínimas que se agrupam 
em vocábulos, os quais por sua vez se agrupam em frases. E a 
verdadeira análise formal de uma língua consiste em de re
ender em suas enunciações as ormas mínimas constituintes . 
.e- Tal depreensão é feita por aquêle mesmo processo da 
comutação, que apreciamos a propósito da depressão dos 
fonemas. 

Eis um exemplo. 
Em português, temos um vocábulo como cantávamos. 

Trata-se evidentemente de uma unidade secundária, isto é, 
divisível em unidades menores. Exprime uma determinada 
atividade vocal, que se processa num tempo do passado, de 
maneira continuada, e é executada pela pessoa que fala e 
outra ou outras pessoas; há assim uma significação complexa 
no vocábulo cantávamos. E podemos dêle destacar as formas 
mínimas constituintes, porque essa significação complexa se 
distribui, por sua vez, por segmentos fônicos definidos através 
do vocábulo, fazendo dêle uma soma de formas mínimas. Se 
compararmos, por exemplo, cantávamos com cantamos, nota
mos logo uma diferença na significação geral: cantávamos 
indica que a atividade vocal se realizou no passado, de uma 
maneira continuada; cantamos suprime essa noção. Daí se 
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conclui que a noção de passado, de maneira continuada, se 
concentra no elemento -va-; temos assim uma primeira forma 
mínima. Se agora compararmos cantávamos com cantava, ou 
cantamos com canta, vemos que a idéia da atividade partir do 
falante e mais alguém desaparece: cantava é a atividade par
tindo apenas do falante ou apenas de uma terceira pessoa 
que não é o falante nem o ouvinte, e canta é a atividade ne
cessàriamente partindo de uma terceira pessoa nessas con
dições. Donde se conclui que a noção do falante associado 
a mais alguém, como agente, está na forma mínima -mos. Se 
agora compararmos cantamos com falamos ou com choramos, 
ou cantávamos com falávamos ou com chorávamos, já nos 
deparamos com outra atividade vocal que não a do canto; a 
atividade vocal só pode estar, portanto, na forma canta, como 
outra na forma fala e uma terceira na forma chora. Mas as 
formas canta, fala, chora, por sua vez, são decomponíveis, 
porque um cotejo com canto ou cante (falo ou fale, choro 
ou chore) mostra que o -a- se pode mudar por outra vogal; 
isso nos dá um elemento fixo, que é cant-, onde se concentra 
a idéia da atividade vocal a que o verbo se refere. Sobra-nos, 
porém, o elemento -a-. Que vem a ser êle? Esclareceremos 
a sua função, se compararmos cantamos com uma forma verbal 
como corremos ou partimos, onde encontramos, ligando o ele
mento designativo da atividade física com o que indica o 
agente, ou os agentes, uma vogal -e-, num caso, e, no outro, 
uma vogal -i-, o que revela os verbos portuguêses se distribuem 
em 3 classes mórficas caracterizadas por uma vogal típica: 
cantamos o é pela vogal -a-; corremos pela vogal -e-; partimos 
pela vogal -i-. Aqui, portanto, não temos uma significação 
nocional (referente a uma noçã9), mas apenas uma significação 
classificatória (se é lícita a expressão), uma significação me
ramente gramatical, uma distribuição geral dos verbos de11tro 
da língua. 

Assim é que deduzimos da forma 
mas mínimas e não podemos chegar 
cant+á+va+mos. 
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Parà dar uma amostra da apli.icação geral dêsse processo 
numa língua de que desconhecemos a verdadeira estruturação 
gramatical, examinemos palavras de certas línguas JÊ, muito 
próximas entre si, para o · têrmo correspondente a "orelha", 
servindo-nos de registros de alguns pesquisadores fidedignos 
(Camara~ 1959) . Encontramos: em APINAYÉ a forma ambak; 
em KAYAPÓ - conforme o pesquisador - i-ama-k (segundo 
anota textualmente Krause, fazendo uma análise mórfica que 
apreciaremos mais tarde), yamak e iamagn; em KREN-YÉ 
payapag; em MEHÍN iyapagn; em RANKOKAMÉKRA payapagn; 
em TA YÉ payapag. Se agora fizermos a aplicação do método 
da comutação a essas formas, evidentemente tôdas relacionadas 
entre s~ notaremos que há um elemento pag ou pagn, onde 
as diferenças da consoante final se podem atribuir a variantes 
de um mesmo fonema (uma oclusiva posterior surda, sonora 
ou sonora com final nasalizado). · Já em KAYAPÓ magn cor
responde exatamente a pagn do MEHíN com a diferença que 
aqui temos um p inicial, consoante labial oral, e ali um m, 
consoante labial nasal. Mas, por outro lado, o APrNAYÉ amba.k 
(com [k] surdo, variunte evidente de [g] e [gn]) apresenta 
uma arti·culação nasal seguida de articulação oral, que ao con
trário de pag, pagn é um b sonoro. A natureza sonora se 
explica pela pré-nasalidade, o que nos dá um elemento mb 
correspondente a p das outras formas e que vai nos explicar 
a forma magn, mak do KAYAPÓ: deve se considerar o 
fonema mb (/mb/) de ambak o fonema básico, de que de
corre p, pela perda da pré-nasalidade, e m, em KAYAPÓ, pela 
ampliação da nasalidade a tôda a articulação consonantal. 
Acontece, porém, que nessa forma APINAYÉ ambak encontramos 
um a-, como em payapagn, onde paya- contrasta com ya, 
apenas, de yamak yamagn (e ainda com i-ama-k de Krause) . 
Relacionando a significação dêsses elementos, vamos ver que 
pa- tem a função de indicar a pessoa que fala e mais outra, 
isto é, traz a noção de um "nós" dual (o falante e mais uma 
única pessoa). Isso nos dá uma forma mínima pa- com um 
elemento ya, que a acon1panha, mas aparece isolado em yamak, 
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yamagn ou ligado a um i- alhures (Nimuendaju, por exemplo, 
registrou um i- isolado ao lado da ditongação ya-). Daí po
dermos deduzir que ya é um elemento secundário pronominal, 
que acompanha partículas de . posse, e essa conclusão nos leva 
a deduzir em seguida outra forma mínima i-, referente ao 
próprio falante, ou seja, a idéia de meu, que em yamak, yamagn 
deve estar craseado com a semivogal y do ditongo. O registro 
i-ama-k de Krause apresenta essa forma i-, destacada, mas ab
sorvendo a semivogal do ditongo ya, cuja base está ligada a 
mak, e, nesta última forma, uma separação da consoante final, 
que a análise das formas restantes para "orelha" não corro
bora. Desta sorte, podemos destacar as partículas de posse 
pa-, ya-, a-, i-, (sendo a sinônimo de i-), que se combinam a 
mbak, a forma básica (prêsa) para "orelha"; o vocábulo in
tegra necessàriamente em si uma partícula de posse e se dirá 
- "minha orelha", "orelha de nós dois". Deduzimos, pois, 
4 formas mínimas, que são partículas de posse e formas prêsas, 
e mais uma quinta que nos dá o conceito de "orelha" e também 
é forma prêsa. A tentativa de análise mórfica de Krause é 
falsa, justamente porque êle não aplicou o método objetivo 
da comutação e se guiou por uma impressão subjetiva. 

As formas m' imas, que assim encontramos no português 
cantávamos na palavraJE para' orelha", se apresentam como 
dois tipos formais nitidamente distintos. 

Temos, em primeiro lugar, juma forma mínima que se 
refere a qualquer coisa do mundo extralingüístico, do universo 
que cerca o falante e cria o ambiente cultural em que vigora 
a língua. No caso de cantávamos é cant-; no caso da palavra 
JÊ é mbak e suas variantes - "orelha". Em segundo lugar, 
vem uma série de formas mínimas que são exclusivamente 
lingüísticas (não referentes ao ambiente extralingüístico), no 
sentido de que se combinam com aquêles outros elementos 
centrais para constituir o vocábulo de acôrdo com as leis 
formais da língua. Numa língua JÊ, por exemplo, não se 
emprega nenhuma das variantes da forma para "orelha" como 
forma livre; diz-se sempre - "minha orelha", "orelha de nós 
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dois", etc., de tal sorte que um pesquisador inexperiente pode 
anotar como variantes arbitrárias o que corresponde a uma 
significação especial conforme o caso: perguntando ao índio 
- "Que é isso?" (apontando para a orelha do índio) , terá 
a resposta - "Yapag" ("minha orelha") , mas, se para con
firmação repetir a perguntar apontando pará a própria orelha 
o índio poderá responder - "Payapag" ("orelha de nós dois", 
já que ambos a têm). 

A distinção entre o elemento central, referente à cultura 
ext.ralingüística, e os elementos gramaticais, que assim o es
truturam em vocábulo, se expressa na lingüística européia 
pela divisão teórica das formas mínimas em semantemas e 
morfemas, respectivamente. Os semantemas são as formas 
mínimas básicas, que servem à língua para ela se reportar 
ao universo cultural do falante; e os morfemas são as formas 
mínimas que se combinam a êsses semantemas de acôrdo com 
a configuração formal da língua. 

-es-Ii-ngütstas norte-americanos contemporâneos não fazem 
tal distinção e usam morfema como têrmo geral, tornando-o 
sinônimo, ou antes, substituto da expressão forma mínima, 
que foi, entretanto, estabelecida por Bloomfield, pai espiritual 
da atual escola lingüística norte-am.ericana. Da minha parte., 
acho a divisão européia muito útil, embora possa apresentar 
às vêzes certa dificuldade para se firmar clarament~ o que é 
um semantema e o que é um morfema; teoricamente, doutri
nàriamente, a distinção existe, e por meio dela podemos chegar 
melhor à configuração formal da língua: uma vez separados 
os semantemas, restam os morfemas, que são os elementos 
gramaticais da língua, por meio dos quais ela se estrutura 
como forma. 

A primeira vista, podemos· pensar que o morfema seja ne
cessàriamente um segmento fônico, mas é uma ilus_ão. Pre
cisamos estar prevenidos para a possibilidade do morfema ser 
qualquer coisa de mais sutil do que um segmento fônico puro 
e simples. A meu ver, a melhor classificação para os morfemas, -para os tipos possiveis de morfemas, é a do lingüista norte-
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americano Eugene Nida (1949) . É melhor do que a do lin
güista francês Joseph Vendryes (1921) , falecido êste ano aos 
85 anos. Nida distribui os morfemas em vários tipos, que 
chama sucessivamente - aditivos, subtrativos, reduplicativos, 
um quarto que na terminologia inglêsa é replacive e na falta 
de um têrmo português ao pé da letra podemos dizer alter
nativo, e finalmente a ausência de morfema, ou zero ( cp). Y .... __ ...,. - ... ___ _ 

O morfema aditivo é justamente o que logo nos ocorre: 
é o segmento fônico que se acrescenta ao semantema e cor
responde ao afixo, em sentido lato, da gramáti·ca tradicional; 
por exemplo: em cantávamos, -va-, -mos são morfemas adi
tivos, como em payapag pa- e -ya-. Já o morfema subtrativo 
consiste na ausência d.e um morfema que traga a respectiva 
noção gramatical; mas esta é indicada pelo fato de faltar no 
semantema um fonema ou um grupo de fonemas, de sorte que 
dessa ausência, em contraste com o semantema pleno em 
outros casos, resulta a noção gramatical in·clusa na forma. 
Assim, em latim sabemos que cor "coração" é nominativo
acusativo, porque o radical cord-, que aparece em outros casos 
nominais (gen. cordis, dat. cordi, nom-ac. pl. corda e assim 
por diante), está reduzido a cor e houve a subtração da con
soante dental final. Nida observa que o morfema subtrativo 
não é muito comum. O mais usual, com efeito, é o têrmos 
combinado com um morfema aditivo: o acréscimo de certos 
morfemas se faz a um radical reduzido. Tal é o que sucede 
com plurais portuguêses como gerais, azuis, onde o radical 
geral, azul perde o seu /1/ final ao se adjungir o morfema 
de plural. 

O morfema reduplicativo é um fato mais curioso: é o 
semantema repetido que tem valor de morfema. Por exemplo: 
em XIPÁYA, uma língua TUPÍ gramaticalmente descrita por 
Curt Nimuendaju (1923), há a reduplicação para uma mo
dalidade da noção verbal reflexiva - a da chamada "voz 
recíproca", em que, num sujeito composto A-B, A sofre a 
ação de B e B a ação de A. Em português, exprimimos essa 
situação pelo processo geral nosso para a voz reflexiva (as 
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partículas pronominais me, te, se, nos, vos concordando em 
pessoa com o sujeito): "êles sé mordem". Mas em XrPÁYA há 
a reduplicação do semantema correspondente a "morder": 
jatujatu, "êles se mordem", "um morde o outro". No latim 
temos outro caso de reduplicação: lembremo-nos na longa 
lista dos verbos latinos ditos irregulares aquêles em que o 
o pretérito p.erfeito apresenta uma reduplicação do radical 
verbal: pendit "pendura" (pres.) - pependit "pendurou" 
(pret. perf.); cadit "cai" (pres.) - cecidit "caiu" (pret. perf.). 

O morfema alternativo é uma substituição que s e dá no 
semantêma quanto - a sua estruturação fônica. É o caso do 
portugues em - fiz, fêz, faz: fiz, l.ª pessoa singular do pre
térito perfeito; fêz, 3.ª pessoa singular do mesmo tempo; faz, 
3.ª pessoa singular do presente. Como conheço que cada uma 
dessas formas indica determinada pessoa e tempo? Pela va
riação da vogal dentro do semantema, o que equivale a dizer 
que houve uma alternância de vogais ou vocálica. Tal alter
nância pode ser em relação a consoantes e até em relação 
ao acento. Neste último caso, temos em português a dis
tinção entre carut!Lras, cantara (pretérito) e cantarás, cantará 
(futuro): conforme o acento incide na penúltima ou na última 
sílaba, temos um tempo verbal diverso. 

Chegamos finalmente ao morfema zero (c:p). Numa pa
lavra, como lôbo, o plural é lobos. Se eu . perguntar a alguém 
como conhece que lôbos é plural, êle me dirá que é por 
causa da consoante final, que é um morfema de plural em 
português; mas, se eu perguntar como conhece que lôbo é sin
gular, êle só poderá me dizer que é pela falta da consoante 
característica do plural; donde se conclui que a ausência da 
consoante sibilante, característica do plural, indica o singular. 

Outra alternativa é a presença de dois morfemas aditivos. 
É , por exemplo, o que se dá na oposição masculino - femi .. 
nino em português num par como lôbo - lôba: -o, final, é o 
morfema de m~sculino; -a, final, é o morfema de feminino. 

Êsses dois tipos de oposição significativa e formal foram, 
a meu ver, muito bem expressos por Trubetzkoy, quando es-
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tabeleceu os dois tipos distintos de oposição: a "privativa" e 
a "equipolente". Na primeira, a privação de um morfe1na 
cria uma nova significação gramatical; na segunda, a cada 
significação gramatical corresponde um morfema. Na opo .. 
sição privativa, podemos dizer que há uma forma marcada 
pelo morfema e uma forma não-marcada, que é a decorrente 
da ausência de morfema. Já no segundo tipo de oposição, 
como em1lô.bo _z~ cada pólo apresenta um morfema e há 
o contraste ae morfemas entre um e outro pólo em igualdade 
de condições (Equi-polente). 

Para Vendryes e a escola francesa, em geral, é êste, e 
apenas êste, o morfema zero. Mas N ida e em regra os norte
americanos admitem variante zero de um morfema, quando 
uma forma radical serve para duas ou mais funções, usuais 
na língua, sem qualquer morfema privativo e, pois, sem mtt
dança em sua constituição fônica. Isso permite levar em 
conta num paradigma de oposições as formas em que faltam 
os morfemas opositivos apesar da oposição de função. 
Por exemplo: em meio à oposição singular-plural, em por
tuguês, na série geral lôbo - lôbos, rosa - rosas, encontramos 
um vocábulo como pires, que não varia para o plural; diremos 
que pl. pires é pires+tf>, reportando-se êsse zero ( </>) ao -s de 
plural, inexistente. Isso evita dizermos que pires não tem 
plural, o que criaria wna exceção na categoria nominal de 
número em português e seria inexato, pois o plural está la
tente, como mostra a concordância do verbo e do adjetivo 
com pires: "pires custa ... ", "pires custam ... '\ "pires branco", 
"pires brancos". 

Para <:ompletar essas considerações sôbre a análise lin
güística é agora preciso ressaltar dois princípios básicos, que 
a tornam eficiente e rigorosa. 

O primeiro é admitir a existência do que se chama a 
<ir - .. --

alomorfia, isto é, o fato de uma forma lingüística não ser ne-
cessar1an1ente idêntica á si mesma em tc;dos os contextos em . ----
que f igura. Da mesma sorte que vimos os fonemas com va-
riantes, vemos agora as formas lingüísticas também com va-
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riantes ou alomorfes (como as partículas a- e i- "meu" em JÊ). 
É preciso atentar nisso para não nos deixarmos iludir pelas 
aparências, estabelecendo formas diferentes quando na reali
dade a forma é a mesma; variou a substância fônica mas o 
conteúdo nocional continuou o mesmo. Por exemplo: em por
tuguês uma forma de futuro verbal como cantaremos, para a 
l ~ª pessoa plural, diverge em um de seus morfemas de cantarás, 
para a 2.ª pessoa singular. A análise mórfica vai · nos dar 
cant +a+ re +mos, cabendo ao penúltimo elemento -re- in
dicar o futuro. Ora, a mesma análise em cantarás vai nos 
dar cant + a + rá + s, sendo a sibilante final o morfema da 
2.ª pessoa singular em oposição equipolente com -mos. Assim, 
a noção de futuro em cantarás está em -rá-, como em canta
remos está em -ré. Temos, pois, -ra- e -re- figurando como 
variantes mórficas de um morfema de futuro em português. 
A alomorfia, da mesma sorte que a alofonia, ou variação do 
fonema, pode ser livre ou condicionada pelo contexto em que 
a forma se acha. 

o segundo princípio - muito importante e só ultimamente 
bem compreendido em lingüística - é que a análise tem de 
ser essencialmente sincrônica, isto é, depreender os morfemas 
tais como êles se apresentam na língua no momento e com 
seus valores atuais. Antigamente os estudos lingüísticos ti
nham sido colocados integralmente, sem exceção, num plano 
histórico, de s orte que, an e e uma forma, se ev~va a_ ~ 
forma de origem (origem relativamente falando, pois a origem 
;osoluta nos ~escapa e se apreciava a forma atual de acôrdo 
com essa forma relativamente originária (para o português, 
por exemplo, de acôrdo com a forma latina) . É que só se 
tinha a visão diacrônica da língua, e não a sincrônica, e a 
forma atual ficava exclusivamente colocada numa cadeia evo
lutiva (a partir de um dado momento histórico, como o latim 
para o caso do português) e não era julgada por si mesma. 
Como a língua é um fato histórico, concluía-se que só podia 
ser vista no plano da história. Assim se criou a técnica de 
uma análise mórfica, para as línguas indo-européias, que nos 
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deu os conceitos de raiz, radical, tema a desinênic.ia, que ainda 
hoje nem sempre se consegue transpor para a análise sin-

,. . 
cronica pura. 

É imprescindível, porém, fazê-lo, porque a atitude histo
ricista, na análise mórfica destinada a interpretar o valor e 
função de uma forma num dado momento da língua, é pro
fundamente perturbadora. 

Na sua história, na sua marcha através do tempo, os ele
mentos lingüísticos se fundem com outros, desaparecem, 
mudam de valor ou se multiplicam dentro de uma forma, 
de tal maneira que é ilusório partir de uma forrna primeira, 
considerada, relativamente, de origem. 

Vou dar dois exemplos para melhor esclarecer essas con
siderações teóricas. 

Conhecemos todos em português o verbo comer e sabemos 
o que êle signif~ca. A atividade a .:iue se refere o verbo, está 
no elemento com-; é êle, portanto, o semantema, sendo -er 
um morfema que muda conforme as idéias gramaticais que 
o verbo pode apresentar em português (como, comi, comia 
etc.). Ora, o verbo comer provém do latim comedere, cuja 
análise mórfica nos dá uma raiz ed-, que é o semantema, cor
respondendo exatamente à idéia que temos em com- em por
tuguês, enquanto -ere e com- são morfemas, cabendo a com-, 
como prefixo, indicar que a atividade se processa entre váriàs 
pessoas reunidas (com- traz a idéia de reunião) . É que havia 
em latim um verbo edere, com que comedere é comutável e 
que era apenas "comer", ao passo que comedere era "comer 
com alguém", "comer em companhia de outrem". Como a 
atividade de comer é profundamente social e tinha uma sig
nificação muito grande dentro da cultura romana, ninguém 
a rigor comendo sozinho mas procurando fazê-lo em com
panhia num ato simbólico de confraternização, pouco a pouco 
o verbo edere foi desaparecendo e o verbo comedere foi ficando 
com o emprêgo geral que o outro tinha, enquanto em por
tuguês se reduzia foneticamente a comer pelo esvaimento do 
-d- da raiz e fusão do -e- da raiz na do. morfema -er. Assim, 
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do ponto de vista diacrõnico diríamos que com- é um prefixo, 
como era em latim, e chegaríamos à conclusão absurda de 
que o nosso vocábulo é só constituído de uma terminação 
verbal e um prefixo que indica "reunião". É claro que com 
tal interpretação o verbo não se compreenderia como desig
nativo da atividade específica que todos lhe atribuímos, mas 
sim fazer qualquer coisa, fôsse o que fôsse, em companhia 
de alguém. 

Outro caso, também curioso, é o do futuro português, 
como cantarei. Se fizermos a análise sincrônica dessa forma 
de futuro, vamos encontrar cant-, -a- e -re-, que já deduzimos 
de cantaremos e mais o morfema -i ·para a l.ª pessoa singular, 
em contraste com -mos, da l.ª pessoa plural. Do ponto de vista 
diacrônico, entretanto, essa análise colide com a verdade his
tórica, porque cantarei resultou de uma aglutinação entre 
cantar e hei do verbo haver: "cantar hei", hei de cantar. Mas 
estabelecer tal aglutinação no plano sincrônico é falsear tôda 
a estruturação atual da forma, como mostra o cotejo comu
tativo com cantamos, cantávamos, cantáramo_s, cantaremos, 
onde para o morfema de tempo verbal temos, respectivamente, 
ora em oposição privativa, ora equipolente, - ... -, -va .. , -ra-, 
-re-. A análise tem de ser rigorosamente sincrônica, despre
zando a verdade diacrónica, para ser a interpretação exata do 
valor atual da forma. 

Êsse ponto de vista foi firmado, pela primeira vez, de 
maneira sistemática e lúcida, pelo lingüista francês Saussure 
(1922). Já antes dêle o lingüista alemão Anton Marty tinha 
chamado a atenção para o que considerava um êrro na ciência 
de seu tempo: "ao lado das leis históricas há leis descritivas", 
dizia êle (1950). A lingüística européia p0s-saussuriana e a 
norte-americana, que se prende diretamente a Bloomfield, se
guem estritamente o critério de se colocarem rigorosamente 
no plano sincrónico para procederem a uma descrição lin
güística; e, só uma vez estabelecida a descrição, ascenderem 
ao plano diacrónico para explicar a origem dos elementos 
atuais. 
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Resta agora considerar o problema da enunciqção chan1ada 
frase, para uma compreensaQ cabal do q11e yem a ser a es-- - - ... 

trut ração de uma língua ,a língua como sistema formal. 
A r e nunc1açao em que se comunica-..qualquer 

coisa bem definida e com um propósit.p bem definido; é, 
portanto, uma-e11wtl!iaçao que se cria no momento da ati
vidade da fala e da comunicação entre os homens. Devido a 
essa circunstância, muitos lingüistas não compreenderam o 
caráter estrutural, o caráter de sistema, da língua no sentido 
suassuriano, que existe permanentemente nas frases; e por 
isso deparamos às vêzes com a afirmação doutrinária de que 
a frase é uma unidade momentânea que se cria e desaparece 
no correr da comunicação lingüística, e tem um aspecto me
ramente individual. 

Ora, isso é esquecer um elemento básico da frase: o de 
que ela se desdobra, apesar de tudo, apesar de tôda a sua 
espontaneidade do momento em que se cria, o de que ela se 
desdobra (repito) sôbre padrões implícitos que a língua es
tabelece e que pertencem ao sistema, à configuração formal 
da língua, tão inquestionàvelmente quanto as formas mínimas 
e a sua correspondente estruturação nos vocábulos. Por exem
plo: se cotejarmos a expressão de uma idéia negativa em 
quatro línguas diversas - português, francês, inglês e 'alemão 
-, seja a idéia de "saber", logo perceberemos o que quer dizer 
"estrutura" na frase, o que é êsse padrão por que ela se 
desenvolve. 

Digo em português: "Não sei". Em francês a mesma 
idéia terá de ser dita: "Je ne sais pas". Em inglês: "I do not 
know". E em alemão: "Ich weiss (es) nicht". É claro que o mo
dêlo por que se pauta cada uma dessas frases é inteiramente di
ferente de uma a outra. Em português temos uma partícula 
negativa anteposta ao verbo que traz o semantema de "saber". 
Em francês são duas as partículas negativas, uma antes dêsse 
verbo e a outra depois; e há um pronome sujeito, que se tem 
de declarar expli·citamente, ao passo que em português a forma 
especial do verbo já indica por si o sujeito. Em inglês a par-
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tícula negativa se intercala entre um primeiro verbo auxiliar, 
meramente formal, e o verbo correspondente a "saber"; e 
também, obrigatoriamente, temos a presença do pronome su
jeito. Em alemão a partícula negativa se pospõe ao verbo 
correspondente a "saber", em contraste com a construção por
tuguêsa, da qual também a construção alemã diverge por 
apresentar obrigatoriamente um pronome sujeito. 

Pode se dar uma impressão visual dessas estruturas dis
tintas por meio de um gráfico (vide pag. 62) em que um 
círculo represente "partícula negativa", um triângulo "índice 
do sujeito", um quadrado "vocábulo verbal", cabendo a um 
quadrado menor a simbolização de "verbo auxiliar". I 

Assim, os padrões frasais nessas quatro línguas são com
pletamente distintos. 

É justamente isso que na descrição de uma língua, na sua 
análise sincrônica, temos que depreender quanto à frase: quais 
são os padrões frasais que aí funcionam e servem de base 
para tôda e qualquer frase da língua. Podemos até fazer um 
levantamento dos padrões existentes e em relação aos quais 
tôdas as frases da língua podem ser consideradas variações. 
Há em cada língua certo número do que se pode chamar "frases 
nucleares"; e as frases que se criam, a cada momento, na 
comunidade lingüística não passam de ampliações ou combi
nações dêsses núcleos frasais. 

É tempo de concluir esta palestra. 
No estudo de uma língua e suas formas , temos que de

duzir as formas mínimas, ver como elas se estruturam em 
vocabulos e como os vocabulos se articulam para formar frases. 
nucleare--s ou tipos frasa1s mínimos. E sempre sem nos es
quecermos de que todo o estudo tem de assentar num plano 
sincrônico, quer dizer, apreciar os valores atuais que estão 
funcio11arrdo na língua, p~que se recorrera ao método ~ 
da comutação . -
..... . Por outro lado~ como semantemas e morfemas têm um 
conteúdo, ou significação, resta ainda a tarefa de fazer dêsse 
conteúdo um objeto de análise em si mesmo, para depreender 
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outro sistema, outra configuração - a das sig1_1ificações que 
vigoram na língua. É o estudo do que Humboldt entendia 
com a 'forma interna" da língua e que êle opunha à forma 
externa, isto é, a forma em sua exteriorização fônica. Em 
relação aos semantemas, êsse estudo mal está se iniciando 
(Hjelmslev, 1958; Cazacu, 1957), mas parece inquestionável 
que existem em cada língua "campos semânticos", isto é, uma 
configuração de semantemas, que se torna mais evidente em 
certos setores como os nomes de côres, os de parentes·co, o de 
certos valores espirituais da cultura, e assim por diante. Em 
relação aos morfemas, as significações se sistematizam de ma
neira muito mais fàcilmente apreensível no que se chama 
as categorias gramaticais, como em português o número e o 
gênero para os nomes, o tempo e o modo para os verbos, e 
assim por diante. 
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IV 

A LíNGUA COMO FATO HISTôRICO 

De acôrdo com o programa estabelecido, vamos tratar hoje 
da língua como fato histórico, com isso concluindo esta pri
meira parte geral, em que procurei dar uma idéia dos prin
cípios que regem as línguas e nos devem orientar ao apreciá-los. 

A noção da língua como fato histórico é contemporânea 
do advento da lingüística como ciência. Até a primeira metade 
do século XIX, o estudo das línguas desenvolvia-se num plano 
inteiramente prático, e, quando se fazia qualquer estudo cien
tífico em matéria de língua, nunca era dentro de um âmbito 
lingüístico propriamente dito, mas dentro de ciências em que 
a língua está interessada; por exemplo - a lógica, a psicologia, 
a própria filosofia. Quando na primeira parte do séc. XIX 
se teve a noção de que as línguas podiam ser objeto de um 
estudo científico rigoroso, foi justamente quando despontou 
a idéia de que a língua está sempre em mudança e tem, pois, 
uma história. A focalização dessa história é que ficou sendo 
o objetivo, o escopo da lingüística, ou seja, do estudo da língua 
como ciência. Assim, a língua compreendida como fato his
tórico é contemporânea da própria ciência da linguagem, e, 
por isso, está integrada na concepção dos estudos lingüísticos 
até hoje, às vêzes de uma maneira absorvente. 

Só nos princípios dêste século é que foi frisada a neces
sidade de se fazer o mesmo estudo científico no plano des
critivo das línguas, como aliás já assinalei noutra palestra 
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referindo-me a Saussure e à escola lingüística norte-americana. 
Estabeleceu-se, então, uma distinção entre o estudo diacrônico, 
através do tempo, e o estudo sincrônico, ou da língua no seu 
funcionamento atual. Nessas diretrizes, a língua como fato 
histórico pertence ao estudo diacrônico ou lingüística diacrônica. 

Q~ando assim se focalizou a língua, históricamente, no 
século XIX, as mudanças que ela sofre através do tempo foram 
concebidas dentro da idéia geral da evolução. A evolução, 
como sabemos, foi um conceito típico daquela época. Surgiu 
êle nas ciências da natureza e depois, por analogia, se estendeu 
às ciências do homem. A lingüística, como uma dessas · úl
timas, também sofreu o impacto da história con-cebida como 
evolução, e as mudanças lingüísticas passaram a ser assim 
apreciadas. 

Ora, nesse conceito de evolução estavam incluídas essen
cialmente três características. 

A primeira é de que as mudanças são paulatinas e graduais; 
não há mudança brusca, o que é um dos pontos fundamentais 
do conceito de evolução em qualquer ramo científico. A se- · 
gunda é de que essas mudanças graduais e paulatinas são 
encadeadas, isto é, umas dependem das outras, de sorte que 
vamos sempre ter uma cadeia de mudanças. E a terceira é 
de que assim se desenvolve uma marcha - gradual, paula
tina, em que cada passo depende do anterior - para o fim 
de se atingir uma fase final de plenitude. Do ponto de vista 
das ciências do homem em geral, a plenitude era entendida 
como o advento de um estado de civilização superior, e os 
povos eram vistos como seguindo fases evolutivas até chegar 
a uma final, superior, que seria o ápice da sua evolução. 

Foi também como se encarou a história lingüística. Ima
ginou-se que as línguas se desenvolvem de um estado rudi
mentar e passam por estados cada vez mais elaborados, até 
atingir a sua plenitude. Os lingüistas oitocentistas discutiam 
em que consistiria esta última fase. A maioria dêles, como a 
escola alemã de Grimm, achava que a plenitude estava nas 
línguas clássicas indo-européias, altamente flexionais, como o 
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sânscrito, o grego, o latim, e ainda .mais o sânscrito do que 
o latim ou o grego, porque aquêle é mais complexo do ponto 
de vista flexional. Já outros teoristas, partindo do ponto de 
de vista de que a plenitude lingüística tem de estar na ca
pacidade da língua melhor expressar a cultura plenamente 
desenvolvida, viam essa plenitude nas línguas modernas do 
ocidente europeu, e, colocando-se dentro do âmbito das línguas 
indo-européias, apontavam o inglês moderno, em que o fle
xionalismo mais se simplificou, como um modêlo de língua 
plenamente evoluída; é êste, por exemplo, o pensamento de 
Jespersen (1928). Já os seus antagonistas, diante das condições 
das línguas modernas da Europa ocidental sem o flexionalismo 
pleno que êles tanto admiravam, admitiam, ao lado da evolução, 
uma involução ou decadência: a língua, como as clássicas 
antigas, tinha chegado ao ápice, à maior riqueza possível, e 
depois houvera uma degradação, uma deturpação, uma in
volução enfim, o que resultava numa antinomia entre a his
tória da língua e a da própria cultura humana. Quanto mais 
civilizado ficava o homem, pior ficava a sua língua; tal a 
conseqüência lógica de um ponto de vista firmado a IJYiori. 

Entretanto, a concepção da evolução como condição sine 
qua non de tôda a história das civilizações humanas, dos 
fatos de cultura, foi abalada e combatida já desde os fins do 
século XIX. Surgira uma noção completamente oposta, que 
fazia abstração da idéia de evolução no campo das ciências 
do homem. Aliás, nas próprias ciências naturais sofreu, como 
sabemos, o princípio da evolução muitas restrições. Numerosos 
lingüistas passaram, assim, a rejeitar uma história evolutiva 
para as línguas e inclusive o próprio uso do têrmo evolução 
em lingüística. Os norte-americanos, que se colocaram na 
p.ova orientação doutrinária, tanto para a históri~ da cultura 
como da língua, adotaram um conceito de "deriva lingüística" 
(linguistic drift), que fêz escola com Sapir (1921). Diz-nos êle, 
claramente, num trecho do seu livro clássico, que a deriva 
lingüística não é uma evolução, e é uma das grandes falhas 
da tradução francesa do livro de Sapir (coleção Payot) verter 
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drift pelo francês évolution, e nesta frase de Sapir - "linguistic 
drift is not an evolution" - nos declarar com tôda a seriedade 
- "l'évolution linguistique n'est pas une évolution". 

O conceito da deriva é muito interessante, porque frisa 
um aspecto importantíssimo, do ponto de vista teórico, nas 
mudanças lingüísticas - a de que essas mudanças têm uma 
diretriz: há sempre um rumo definido que as vai encadeando, 
isto é, elas não se verificam ao acaso nem são desconexas; há 
um sentido, uma corrente nas mudanças. Assim, se salvava 
uma parte do conceito de evolução, mas dêle se suprimia a 
característica da "plenitude"; a diretriz não importa em de
senvolvimento para um ápice, em enriquecimento ou empo
brecimento formal teoricamente considerado. Neste particular 
a deriva é um conceito neutro, ao passo que no conceito de 
evolução estava incluso a apreciação de um "melhor" e um 
"pior". 

Hoje, não obstante, há lingüistas que, mesmo rejeitando 
a antiga definição de evolução, aceitam o têrmo, embora fa
zendo uma revisão crítica do que por êle se entendeu a prin
cípio. Como vimos, na lingüística do século XIX a evolução 
se definia por - 1) mudanças paulatinas e graduais, 2) um 
encadeamento dessas mudanças, 3) uma marcha no sentido 
de uma plenitude. Os dois primeiros aspectos - as mudanças 
serem paulatinas e graduais e haver um encadeamento nas 
mudanças - são inobjetáveis. Não se pode negá-los, embora 
haja certas escolas lingüísticas, como a idealista alemã de 
Vossler e a dos neolingüistas italianos de Bartoli, que os 
contestem em última análise. É em verdade inobjetável que 
as próprias condições da comunicação lingüística impõem que 
as mudanças sejam muito pequenas e graduais, porque do 
contrário se perturbaria completamente a comunicação. E a 
questão do encadeamento das mudanças está ligado ao con
ceito de estrutura, de sistema, que a língua apresenta: cada 
mudança vai ter repercussões dentro do sistema, criando-se 
outras mudanças em cadeia. É, portanto, suficiente supri
mirmos da definição de evolução a idéia da marcha para uma 
plenitude, para podermos usar a salvo o têrmo em lingüística. 
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É o que faz o lingüista contemporâneo norte-americano Joseph 
Greenberg num livro recente - Ensaios de Lingüística (19'57). 

De qualquer maneira, contudo, é preciso compreendermos 
que entre a mudança lingüística e o chamado "estado lin
güístico", no âmbito sincrônico, não há uma fronteira nítida, 
absoluta. A língua é sempre dinâmica; não há língua estática. 
O dinamismo se reflete no campo sincrônico através de flu
tuações, que são as variantes. Já vimos, quando apreciamos 
os fonemas, que êstes não se repetem de maneira imutável 
na bôca de todos os falantes, em tôdas as circunstâncias, em 
todos os contextos frasais e nem mesmo para um dado falante 
em tôdas as situações. Há uma variação muito ampla na ar
ticulação dos fonemas. E também as formas lingüísticas apre
sentam uma flutuação ampla, grandes variações formais, de 
sorte que podemos dizer que na língua nunca há o estaticismo 
mas sempre o dinamismo. Quando é que teremos, então, a 
mudança lingüística propriamente dita? É justamente quando 
essas variações oferecem um sentido, entram numa deriva, 
mediante a qual o que era, é abandonado e se passa a ter 
outra coisa. Dentro da flutuação há, pois, uma corrente evo
lutiva, que vai marcando a história da língua. É como se ti
véssemos num curso de água, uma corrente principal que 1evâ 
as águas para a foz, e, ao lado dessa corrente, uma série ·de 
corredeiras determinadas por depressões de terreno e pequenas 
angras, que vão estabelecendo certas flutuações. O indivíduo 
que segue pela corrente principal, pode naufragar, pode sofrer 
um desastre, se cair numa direção secundária; mas essa di· 
reção secundária não corresponde a mudanças, e sim a flu
tuações do ponto de vista sincrônico. 
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Outro problema muito importante, em relação à evolução 
lingüística, assim considerada, é o de saber o que a determina 
a rigor. Por que razão a língua é um fato histórico? Por que 
r azão está ela sempre em mudança? Eis uma questão que 
tem sido discutida profundamente, apaixonadamente, pela 
lingüística, desde os princípios do século XIX; mas a resposta, 
em linhas gerais, é simples. 

Podemos depreender nas mudanças lingüísticas três im
pulsos determinantes principais. 

O primeiro é a associação entre a cultura e a língua. A 
mudança na cultura tende naturalmente a acarretar uma 
mudança na língua. Tal não se dá, porém, em paralelismo, 
como na marcha de dois soldados disciplinados. Em regra, a 
língua fica sempre para trás, porque, sendo apenas forma, 
pode em princípio ser utilizada sob a forma antiga para a 
expressão de uma nova cultura. Cria-se, não obstante, um 
desajustamento, que tende a ser corrigido, e há assim uma 
motivação para a mudança lingüística. 

Um segundo impulso para a mudança é de natureza ~ 
tilística. Vimos que a língua é essencialmente a representação 
de um mundo extralingüístico em que os falantes se movem 
e que entra dentro de uma dada configuração formal. Mas, 
ao lado dessa representação, que é de fundo intelectivo, a 
língua serve de canal a uma carga emotiva, que Karl Bühler 
(como vimos na primeira palestra) decompôs na manifestação 
psíquica e no apêlo. Ora, essas exteriorizações emotivas, 
através da língua, determinam modificações na estrutura re
presentativa - as modificações ou deformações estilísticas -
que, se muito constantes e generalizadas, tendem a se integrar 
no próprio sistema da língua. Muitas mudanças que uma 
língua sofre podem ter essa motivação estilística. É o caso, 
por exemplo, do futuro românico, que surgiu de uma locução 
do latim para indicar futuro obrigatório, generalizada por im
pulso estilístico. O futuro sistemático latino era inexpressivo 
dêsse ponto de vista; o falante, antevendo emocionalmente o 
futuro como obrigação, como um dever , como uma expressão 
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de vontade, preferia a locução - cantare habeo, a rigor "hei 
de cantar", "tenho de cantar", e a locução incorporou-se no 
sistema da língua, banindo o futuro clássico. E note-se que 
hoje já preferimos a êsse futuro, feito por sua vez meramente 
representativo, construções como - "hei de cantar" (vontade), 
"tenho de cantar" (obrigação) , "vou cantar" (intento bem 
concretizado) . 

Finalmente, há um terceiro impulso para a mudança, que 
é o mais forte e est'á no próprio cerne da estrutura da língua. 
Ela é um sistema, uma estrutura em que os elementos estão 
ligados entre si por associações e contrastes, mas não é um 
sistema nem completo nem fechado; está, como dizia Saussure, 
em equilíbrio instável, com uma série de pontos fracos, e êsses 
pontos fracos são sempre suscetíveis de sofrer modificação. 
Ora, qualquer modificação aí vai enfraquecer outros pontos 
em que, a não ser isso, a posição era forte, de sorte que cada 
pequena modificação importa numa remodelação de reajus
tamento, e nessa marcha constante, em que pontos fracos 
cedem e a sua modificação cria novos pontos fracos no sistema, 
é que se tem a razão essencial dêsse contínuo evoluir, dessa 
contínua marcha ou deriva, que é a história de uma língua. 

E a evolução atinge a língua em todos os seus aspectos. 
Do ponto de vista teórico, doutrinário, seria conveniente pro
curarmos focalizar êsses diversos aspectos da língua, ou seja, 
os diversos planos em que a estruturação lingüística se des
dobra, para apreciar a evolução em cada um dêles. 

Temos, em primeiro lugar, o plano fônico - o sistema de 
fonemas que constroem aquilo que Hjelmslev chamou a "ex
pressão" da língua. Em segundo lugar, temos o plano formal, 
o conjunto de formas lingüísticas, isto é, os elementos em que 
o segmento fônico adquire um valor lingüístico porque tem 
um "conteúdo" significativo (sempre na terminologia: de 
Hjelmslev). Em seguida, vem o encadeamento dessas formas 
numa enunciação, que constitui a frase, o que nos dá o plano 
sintático, se empregarmos o têrmo grego sintaxe, que quer 
justamente dizer "arranjo de elementos'', como acontece numa 
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enunciação. E resta ainda o conteúdo que aparece na forma 
lingüística, e que vai nos dar o plano semântico. Assim, grosso 
modo, os quatro planos em que podemos examinar a língua 
são o plano fônico, o plano formal, o plano sintático e o plano 
semântico. Em todos êles se dá evolução; em todos há uma 
mudança contínua; todos têm uma história, valem como fatos 
históricos. 

Essa separação, porém, é apenas teórica. Evidentemente 
há uma ligação muito estreita entre todos os planos, e daí 
surge uma verdade de primacial importância: a de que a 
evolução do plano fônico sobreleva tôdas as outras e dá um 
sentido geral para a evolução total. A lingüística, desde o 
princípio, em seus estudos diacrônicos, sentiu isso, e focalizou 
o estudo fonético, o estudo das mudanças nos sons da língua, 
o que hoje chamamos o seu quadro de fonemas. Foi uma 
preocupação tão absorvente, que J espersen, o grande lingüista 
dinamarquês falecido há uns vinte anos, criticava os seus pre
decessores a êsse respeito, observando que, a ouvir muitos 
dêles, um leigo concluiria que só o que muda numa língua 
são os sons, pois só disso êles tratavam, e chamava a atenção 
de que é preciso levar em conta tôdas as mudanças de uma 
língua. Mas essa focalização da mudança fonética se justifica, 
embora não devamos esquecer as mudanças nos outros planos, 
e se justifica por dois motivos: em primeiro lugar, porque 
como eu dizia há pouco, a mudança fonética é uma espécie 
de decalagem, que provoca uma evolução · total na língua; e 
em segundo lugar, porque se presta a um estudo metódico, 
objetivo, que nos outros casos é muito mais difícil fazer. As
sim, neste nosso curso, a Dra. Sarah Gudschinsky 'vai nos 
dar, na parte final do curso, uma visão geral de ordem fonética 
como base para o que se pode fazer de estudo diacrônico nas 
línguas indígenas brasileiras. Conseguiu-se, em verdade, es
tabelecer a teoria das evoluções fonéticas de uma maneira 
tão sistemática, tão estrutural, tão precisa, que elas se prestam 
admiràvelmente a servir de modêlo para tôda a evolução lin
güística, mesmo em relação aos planos em que essa sistema-
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tização não pôde ser feita ainda com certa precisão. A idéia 
de que o desenvolvimento fonético, a evolução fonética, a 
deriva dos sons da linguagem, é o ponto de partida para 
tôda a evolução lingüística, ainda recentemente, foi bem ca
racterizada por Charles Hockett no seu Curso de Lingüística 
(1958), onde nos diz: "A mudança fonética, além de ser uma 
espécie de mudança filogenética, tem de ser também enten
dida como um dos mecanismos que atuam nas outras espécies 
de mudanças filogenéticas". 

Já se pode formular um estudo teórico, doutrinário, muito 
preciso, da evolução fonética. 

Foi o que se consubstanciou, desde o século XIX, em 
princípios gerais, conhecido pelo nome de "leis fonéticas". 
Em relação a uma língua vista em sua história, se chegou 
à conclusão de que os sons mudam dentro de regras gerais 
que abrangem todo o vocabulário, todo o conjunto de formas 
da língua, em que êsses sons aparecem. Por exemplo: temos 

,_. _, 

em latim uma palavra lupum, que vai dar em português lôbo; 
o /p/, consoante oclusiva labial surda, que aí está entre vogais, 
passa a correspondente oclusiva labial sonora. Não é um 
fato isolado; êle se estende a tôdas as pala~1ras que têm /pi 
entre vogais em latim, e, mais ainda, a tôdas . as palavras que 
em latim têm uma consoante surda entre vogais. Vai se ter 
sempre, em português, uma palavra com a consoante homor
gânica sonora: a labial surda passa a labial sonora, a dental 
surda a dental sonora e assim por diante - lupum dá lôbo; 
acutum, agudo; defensa /defesa/, devesa /deveza/. Trata-se, 
pois, de uma lei fonética; estabelecemos que na passagem das 
formas latinas a formas portuguêsas - tôda consoante surtia 
entre vogais sofre mudança para a sonora hormogânica. E, 
como essa, temos muitas outras leis fonéticas na história da 
língua portuguêsa. 

tsse princípio da lei fonética, depois de ter sido firmado 
de maneira triunfal, e até arrogante, pelo grupo de lingüistas 
alemães ditos "neogramáticos", nos fins do século XIX, co
meçou a ser combatido no século XX. A primeira crítica foi 
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a escolha do têrmo "lei". Alegou-se que não se trata de tal, 
que não há aí uma lei no sentido das ciências físico-naturais, 
porque não é um prin<:ípio válido no passado e no futuro. 
Se as consoantes surdas intervocálicas passaram a sonoras em 
tempos idos em português, isso não acontece com as nossas 
consoantes surdas intervocálicas atuais. Não temos aí um 
símile com a lei físico-natural, que nos permite orientar o 
no~so raciocínio a respeito do que vai acontecer. Acresce ainda 
que essa passagem de consoante surda, entre vogais, para· 
sonora deu-se na marcha do latim para o português, quer 
dizer, na zona do romanço lusitânico, ou zona do latim vulgar 
que abrangia a região da Lusitânia, onde se criou a língua 
portuguêsa; mas o fato não é válido para tôda e qualquer 
língua, nem mesmo entre as derivadas do latim. Podemos ter 
a passagem de uma sonora a surda, e podemos ter a manu
tenção da surda indefinidamente; a mudança se verificou numa 
ocasião determinada, numa região determinada: foi um fato 
cronotópico, isto é, limitado no tempo e no espaço. Daí dizer-se 
que o têrmo lei é prejudicial, até, ~ra a compreensão do 
fenômeno. 

A segunda contestação que sofreu o princípio da lei fo
nética, foi o de que há exceções para ela; é o que já alegava 
um contemporâneo dos neogramáticos, o ling·üista Hugo Schu
chardt (1885). A lei fonética não seria assim uma formulação 
científica, mas qualquer coisa de incerto e fortuito. Mas êsse 
segundo argumento é falaz. Na realidade, não há exceção 
para a lei fonética, se compreendermos bem o que se deve 
entender por tal: o que é prin<!ipalmente apresentado como 
exceção é um tipo de mudança em que há interferência do 
plano formal no plano fonético. A lei fonética se depreende 
no estudo dos sons da linguagem considerados apenas em seu 
plano fônico; mas isso nem sempre se pode ·assim limitar: 
o plano formal interfere muitas vêzes no plano fônico. Nessas 
condições, temos a mudança que os~ neogramáticos chamaram 
"analogia", servindo-se de um têrmo de conceito lógico. Dentro 
da analogia é que vamos ter aparentes exceções à lei fonética, 
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porque esta está apenas focalizando a mudança no plano fônico 
e as interferências do plano formal perturbam n ão raro a 
marcha evolutiva dos sons (assim, o latim recuperare deu 
português recobrar, com manutenção do e / k/ entre vogais, 
por causa da analogia do verbo simples cobrar e da noção 
formal de que re- é um elemento destacável). 

Outro . tipo de exceção é quando se trata de um emprés
timo, que é outro aspecto da mudança lingüística. o emprés
timo pode dar a impressão de uma exceção à lei fonética, e 
assim se torna preciso delimitar o que é empréstimo e o que 
é evolução. Para isso é preciso levar em conta que o em
préstimo é muito mais complexo do que parece à primeira 
vista: no primeiro momento entendemos como tal a ação de 
uma língua estrangeira interferindo na língua nacional, apenas. 
Dentro de uma mesma língua, porém, ou seja, o que chamamos 
uma língua nacional, pode haver empréstimos porque há es
truturações diversas que fornecem elementos umas às outras. 
Temos uma língua popular e uma língua literária; temos 
dialetos, isto é, zonas lingüísticas com diferenças estruturais 
entre si. Pode assim haver empréstimo de um dêsses sistemas 
part~culares para outro, e com tudo isso se complica a si
tuação, resultando aparentes exceções às leis fonéticas. 

De maneira geral, a lei fonética pode servir de norte, de 
orientação para o estudo diacrônico dos sons, porque a prá
tica provou que ela é perfeitamente válida, uma vez feitas 
essas ressalvas. Por isso os norte-americanos, como diz John 
Carroll em sua excelente apreciação geral da lingüística nos 
Estados Unidos (1959), aproveitaram da escola neogramática 
a idéia de lei fonética, ou mudança fonética regular, mas 
principalmente como hipótese de trabalho e não como artigo· 
·de fé. É claro que coisa alguma em ciência pode ser adotado 
çomo artigo de fé. Como hipótese de trabalho, vale salientar 
que os resultados em pesquisa comprovaram a hipótese, e po
demos considerar assim, como instrumento válido em lin
güística, o conceito de lei fonética. 

Com isso, entretanto, estamos apenas focalizando a evo-
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lução lingüística. Ora, temos para a história da língua, para 
a língua como fato histórico, aquêle outro fenômeno a que 
me referi há pouco, que é o empréstimo. Uma língua está 
sempre praticando o empréstimo. 

Também êste têrmo tem sido uma ou outra vez criticado. 
Há quem não admita o têrmo, porque a forma que é tomada 
de outra língua não é devolvida para que se possa dizer que 
foi emprestada; seria o caso de sugerir-lhes que empreguem 
então a locução - "empréstimo com calote lingüístico". 

O empréstimo - conservo o têrmo, é claro - é, como diz 
Bloomfield, já por mim aqui citado, a intromissão de um ele
mento de um sistema estranho no sistema considerado. E 
devemos encarar êsse conceito de sistema estranho da ma
neira mais ampla possível, sem o interpretar restritamente 
como exclusivamente o que entendemos como língua diversa 
- língua B, distinta da língua A, considerada; são sistemas 
estranhos o que em regra incluímos no sistema geral A -
A', A", A"', correspondentes a zonas geográficas distintas ou 
a distintos estratos sociais. É sempre o fenômeno do emprés
timo que temos diante de nós. 

Alguns lingüistas acham que o empréstimo é que é a 
essência da mudança lingüística e opinam pela supressão do 
conceito de evolução, ou deriva, do sistema, para substituí-lo 
pelo de empréstimo. Nisto se enquadram numa corrente 
antropológica específica, que vê a história da cultura em têrmos 
exclusivos de uma difusão de traços culturais, de uma área 
a outra. Tal é a orientação difusionista da escola austríaca 
dita "histórico-cultural", que no âmbito da lingüística é re
presentada pela obra do Pe. Wilhelm Schmidt e seus discí
pulos. Tôda mudança lingüística êle explica pelo empréstimo, 
pela difusão de traços lingüísticos de um sistema a outros. 
Teoricamente se tem procurado justificar êsse ponto de vista, 
alegando-se que, quando há uma mudança, ela parte de um 
indivíduo que inova e os outros imitam. Tudo redundaria, 
pois, em empréstimo para a integração da inovação no âmbito 
coletivo. Ora, essa justificativa me parece destruir aquilo 
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que ela quer defender, porque, em primeiro lugar, quando um 
indivíduo faz uma mudança e ela é adotada pelos outros, não 
se trata de uma imitação passiva e sim de uma imitação ativa: 
o que inova está apenas sendo o representante de uma ten
dência geral, e os outros, que imitam, estão apenas aceitando 
o que já está no subconsciente de todos. Só há na realidade 
um inovadqr aparente, e ter sido êle o primeiro a dizer uma 
coisa não significa que tenha sido um criador: obedeceu a um 
impu1so geral e tão forte que os outros não refugaram a 
inovação, a<:eitando-a plenamente, porque aí não sentiram um 
êrro; do contrário cairia sôbre êle o que Meillet (1921) chamou 
a "sanção do ridículo". Por outro lado, não é exato que haja 
apenas um indivíduo que inova, a que os outros tomam de 
empréstimo. Há milhares, dezenas de milhares de indivíduos 
que inovam na mesma direção, e não podemos a rigor dizer 
que houve empréstimo a um determinado inovador. Final
mente, é preciso não esquecer que o que caracteriza um em
préstimo é, como diz Bloomfield, a intromissão de um elem.ento 
de outro sistema. Ora, numa comunidade de língua una, em 
que um inova e os outros imitam, está havendo modificação 
dentro de um mesmo sistema, e já não se configura o caso de 
empréstimo propriamente dito. 

Teoricamente, podemos e devemos distinguir o emprés
timo da evolução. 

Em relação ao primeiro, temos o problema de saber até 
que ponto êle se verifica. A lingüística debate muito essa 
questão. Ela foi assunto, pràticamente o principal assunto, 
do VI Congresso Internacional de Lingüistas, realizado em 
Paris em 1948, procedendo-se a uma verdadeira revisão dou
trinária do que tinham estabelecido os neogramáticos alemães, 
no século XIX, muito infensos ao empréstimo, que só aceitavam 
como fato excepcional. Partindo-se de um preconceito muito 
generalizado na ciência do século XIX, a de que a língua é 
natural a uma determinada comunidade e especificamente 
representativa de uma determinada mentalidade coletiva, a 
aceitação de elementos de outras línguas era vista como uma 
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degradação, uma abdicação da mentalidade coletiva, que só 
ocorreria excepcionalmente. O purismo, que não surgiu daí 
- é certo -, aí encontrou um. esteio doutrinário muito forte, 
e estudiosos da língua, já com formação científica na matéria, 
tiveram nessa maneira de ver uma base para continuarem a 
combater generalizadamente os "estrangeirismos", como faziam 
os legisladores práticos da língua séculos atrás. 

Hoje há lingüistas que acham que o empréstimo pode 
se dar da maneira mais ampla e irrestrita possível. Entretanto, 
se fizermos para o estudo do empréstimo a mesma divisão 
em planos que fizemos para a evolução, vamos verificar o 
seguinte: o empréstimo se dá de maneira ampla, de maneira 
que podemos considerar irrestrita, apenas nos conjuntos de 
formas a que chamamos vocábulos, ou melhor, nas formas 
livres de Bloomfield. Portanto, no plano lexical. E ainda 
aqui há um núcleo de vocábulos que tende a se manter pro
longadamente sem substituição por outro de outra língua -
os chamados vocábulos não-culturais (ou "nucleares") por 
não serem específicos de determinada cultura mas, ao con
trário, corresponderem a conceitos comuns a pràticamente 
tôdas as culturas (certos nomes para fatos da natureza, para 
partes do corpo humano, para atividades elementares, como 
"terra" "árvore" "pedra" "mão" "cabeça" "pé" "andar" 

' ' ' ' ' ' ' "comer", "dormir" e assim por diante). 
Acresce que o vocábulo tomado de empréstimo só conserva 

em regra o seu núcleo, ou seja, o segmento fônico que Vendryes 
chama o "semantema" e dá uma noção extralingüística ou 
cultural. Já os morfemas se adaptam ao sistema da língua 
importadora e até se substituem por morfemas dela. Assim 
só temos o empréstimo em larga escala no âmbito dos 
semantemas. 

É o que pode ser exemplificado com uma língua indígena 
brasileira, o WAI-WAI, estudado por Neill Hawkins (inédito). 
Aí a palavra portuguêsa camisa foi adotada no sentido de 
"tanga". Naturalmente, de início, os WAI-WAI não usavam 

I 

nem tanga e esta veio como um resultado da aculturação. 
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Adotando-a deram-lhe o nome português para "camisa", a que 
associaram a sua nova indumentária. Mas a palavra assim 
tomada de empréstimo não é literalmente camisa /ka'miza/ 
em WAI-WAI. Em primeiro lugar, o som /z/ foi substituído 
pelo som surdo hormogânico '/s/, porque à, língua indígena 
faltam consoantes sonoras. Em segundo lugar, a palavra apa
rece sempre com um prefixo possessivo, porque em WAl-WAf 

os pertences de uma pessoa, bem como as partes do corpo, 
têm que vir precedidos de uma partícula de p·osse prefixada: 
"minha camisa" "tua camisa" "sua camisa" nunca "camisa" 

' ' ' 
isoladamente. Em terceiro lugar, essa palavra camisa, tendo 
que ser usada com prefixo possessivo entra na classe geral 
dos substantivos "inalienáveis", que se caracteriza pela na
.salação da vogal final, de que decorre a presença obrigatória 
do prefixo. Por tudo isso, a palavra em WAI-WAI é /akami'sã/ 
correspondendo a "minha camisa", e, como em WAI-WAI os 
substantivos são sujeitos à idéia de tempo (o que - diga-se 

· de passagem - se expressa esporàdicamente em português 
pelo prefixo ex-, para indicar o que já não serve na função 
designada - ex-diretor, ex-espôsa etc.) de maneira sistemá
tica, ao lado de /akami'sã/ aparece /akami'sãtho/ (uma: tanga 
tôda rasgada, que já não pode ser usada, por exemplo). Vemos 
assim tôda a estrutura formal e conceptual do WAI-WAI en
volver o empréstimo português, e até com uma adaptação 
fonética, quer na acentuação oxítona, quer na substituição 
de /z/ por /s/. 

Muitos lingüistas sustentam que êsse é o único tipo de 
empréstimo que há de uma língua a outra, mas isso eviden
temente é um grande exagêro. Apesar dessa superabundância 
do empréstimo de ordem vocabular, podemos também ter em
préstimos fônicos e empréstimos formais. Um fonem.a pode 
vir de um vocábulo para a língua importadora e depois se 
estender a outros vocábulos. O fenômeno é muito mais raro, 
mas existe. Menos raro é o empréstimo de dados traços 
articulatórios, como a nasalação, a glotalização, a palatalização, 
que passam a se generalizar no sistema de fonemas por 1n~ 
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fluência de um sistema estrangeiro. Franz Boas, por exemplo, 
explica assim a presença de consoantes nasalizadas, ou 
glotalizadas, ou palatalizadas em línguas indígenas norte
americanas, contíguas mas sem aparente afinidade entre si. 
E o mesmo observou Trubetzkoy nas línguas do Cáucaso e da 
Sibéria (cf. Jakobson, 1944). 

Em relação ao empréstimo mórfico, poderíamos estabe
lecer uma escala, e distinguir os elementos f ormàis que servem 
para se constituirem novas palavras e os que entram nos 
paradigmas gramaticais da língua para indicar variações de 
forma de uma dada palavra de acôrdo com as suas aplicações. 
Os elementos que servem para a constituição de novos vocá
bulos é que são mais fàcilmente tomados de empréstimo. É o 
caso do sufixo português -agem, que é de origem francesa (fr. 
-age). Adaptou-se ao português com a nasalação final por 
uma associação com o sufixo -ugem, que é nativo; mas em 
todo caso é de origem francesa, tanto que o sufixo latino 
originário dera em português -ádego que foi abandonado, de 
sorte que só temos hoje linhagem, coragem, vadiagem e assim 
por diante. Já os elementos que entram nos paradigmas são 
de muito mais difícil importação; mas há casos disso. Exemplo 
expressivo é o do romeno em relação ao búlgaro. O romeno 
é uma língua românica, ou de origem latina; o búlgaro é uma 
língua eslava; mas coexistem lado a lado nos Balcãs e há 
uma interpenetração mórfica entre elas. Assim, o romeno tem 
um vocativo em -o nos nomes em -a, saídos da l.ª declinação 
latina; por exemplo: soro "ó irmã" em contraste com sora 
"irmã". :.€sse -o para o vocativo não se explica pelo latim; 
mas se explica como um empréstimo ao búlgaro, onde há ·um 
vocativo em -o, que passou para o romeno. Há também o 

. caso do artigo: o romeno, como tôdas as línguas românicas 
tem um artigo saído do latim illum, mas que aparece posposto 
ao substantivo (calul "o cavalo", onde cal é "cavalo"). Ora, 
nenhuma língua eslava tem artigo, exceto o búlgaro. Já temos 
assim um indício de que houve empréstimo ao romeno, e cor
robora a suspeita o fato do artigo búlgaro também ser sufixado 
ao substantivo: "konyak" "o cavalo", em que -ak é o artigo. 
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Note-se, porém, neste último caso uma particularidade 
muito importante. É que nesses empréstimos mórficos não 
se adota em regra a forma estranha, mas ai:-enas ela opera 
como modêlo para o aproveitamento no mesmo sentido de 
uma forma da língua influenciada. Da mesma sorte que illum 
latino deu um artigo sufixado em romeno, o búlgaro criou um 
artigo sufixado com um seu antigo demonstrativo nativo. É 

assim uma noção gramatical que se insinua de uma língua a 
outra. Trata-se menos de um empréstimo mórfico do que 
de um empréstimo semântico. É fácil compreender que tal 
se verifique muitas vêzes, porque o plano semântico é que está 
mais intimamente ligado à cultura, e os empréstimos de ordem 
<:ultural, determinados pela interpenetração das culturas, se 
refletem nas configurações significativas das línguas. É neste 
sentido que vários lingüist.as sustentam, a meu ver com razão, 
que o artigo se desenvolveu no latim por influência do grego. 
O grego sempre teve artigo. O latim não o tinha. Por que:. 
veio a tê-lo em época tardia? Aquêles que rejeitam. a idéia 
de empréstimo mórfico (a rigor semântico) dizem que foi uma 
mera evolução do demonstrativo; mas outros alegam que o 
demonstrativo latino deve ter começado a ser aplicado com 
valor de artigo em virtude do modêlo grego, pela necessidade 
que a língua filosófica, pautada no grego, estava sentindo. 

No plano sintático, tam_bém é comum o empréstimo, porque 
aquêles tipos frasais, a que já aludiu uma palestra anterior, 
podem se remodelar por influência de tipos sintáticos de outra 
língua. É o que estamos vendo atualmente no português es
crito do Brasil com o emprêgo irrestrito da voz passiva. É 

influência do inglês, que a utiliza sistemàticamente como um 
meio de silen·ciar o agente. Em português isso se faz mais 
naturalmente pela contrução com a part\cula $e, de remota 
origem reflexiva: the letter was written = escreveu-se a carta. 

É tempo de resumir. Fazendo um balanço das possibili
dades de empréstimo lingüístico, temos que êle é irrestrito no 
âmbito lexical e ainda mais nas palavras ditas culturais, isto 
é, específicas de determinadas culturas e trazidas para uma 
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dada língua com a influência de uma cultura externa; e mesmo 
aí o empréstimo de semantemas é que é a rigor ilimitado. O 
empréstimo formal e o empréstimo fônico são muito menos 
freqüentes, mas o empréstimo formal pode ser mais amplo 
quando se reveste do caráter de empréstimo semântico, de 
ordem gramatical, pelo aproveitamento de uma forma nativa 
em nova aplicação sugerida pelo valor da forma de outra 
língua. E o empréstimo sintático é também muito amplo. 

Essas considerações teóri1cas sôbre o empréstimo são muito 
importantes no estudo das línguas indígenas brasileiras, porque 
muitos dos nossos pesquisadores se têm prendido - embora 
às vêzes um tanto empiricamente, sem uma noção doutrinária 
definida - se têm prendido (repito) à idéia de que tôda mu
dança lingüística é empréstimo, ou, pelo menos, a de que o 
empréstimo se dá irrestritamente em qualquer caso e é a 
hipótese mais cômoda e mais fácil de explicação em matéria 
de mudança lingüística. Nessas diretrizes procuram sistemà:
ticamente filiar os traços típicos de uma língua na influência 
de outra língua. Tal é o espírito da classificação das línguas 
indígenas brasileiras do estudioso tcheque Chestmir Loukotka, 
que subdivide o grande grupo das línguas JÊ, por exemplo, 
~ JÊ puro, JÊ com intrusão de TUPÍ, JÊ com mescla de TuPÍ, 
JÊ com vestígios de TuPÍ, e segue o mesmo critério p0r todos 
os demais grupos. Mas, como opera para fins de classificação, 
apenas com o vocabulário (um pequeno 'número de itens vo
cabuiares tomado como lista-padrão), o que fundamenta essas 
definições é o empréstimo lexical simplesmente. Ora, dêsse 

. ponto de vista, qualquer língua tem intrusão, tem mescla, tem 
vestígios de outra, e chegaríamos ao absurdo de classificar 
o português como língua românica com mescla de árabe, ou 
com intrusão de grego, ou com vestígios de inglês, o que evi
dentemente não faz sentido. 

E aqui concluímos essas considerações gerais, muito per
functórias, sôbre a teoria geral lingüística, para na próxima 
palestra abordarmos o problema específico da lingüística in
dígena brasileira. 
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EM QUE SE CARACTERIZAM AS L1NGUAS INDtGENAS 

Na primeira palestra, quando fiz de início uma apreciação 
geral de como seria conduzido o Curso, referi-me à sua se
gunda parte, que hoje encetamos, dizendo que iríamos pre
liminarmente indagar como se deve entender uma língua in
dígena em face de certas impressões espontâneas que temos 
a respeito. Parece-nos entrar num mundo diferente quando 
examinamos uma dessas línguas - frisava eu . então. É que há' 
problemas próprios às línguas de civilização, a que estamos 
habituados, - a língua escrita, por exemplo - , de sorte que 
·o pesquisador, muitas vêzes, se transporta para o estudo da 
língua indígena com a impressão de se tratar de uma · coisa 
completament e nova, quando a realidade não é esta; o fenô
meno li11güístico é o mesmo em tôda parte. 

Justamente a palestra de hoje se propõe, ràpidamente, a 
focalizar êsse aspecto do estudo das línguas indígenas. A im
pressão que o leigo tem (e por leigo entendo todo aquêle que 
não está especializado de uma maneira particular no estudo 
lingüístico), essa impressão é que as línguas indígenas são 
inteiramente diferentes das línguas de civilização a que es
tamos acostumados. É um sentimento familiar a todo estudioso 
de antropologia. Bem conhecemos o fenômeno do etnocen
trismo, segundo o qual o indivíduo vê tôdas as outras culturas 
em função da sua própria cultura, e não compreende, ou acha 
extravagante, tudo aquilo que não pratica e não obedece no 
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seu a1nbiente cultural nativo. Em relação à língua, o etno
centrismo ainda é maior, porque a língua se integra no indi- _ 
víduo e fica sendo o meio permanente do seu contacto com 
o mundo extralingüístico, com o universo cultural que o en
volve, de tal sorte que se cria uma associação íntima entre 
o símbolo lingüístico e aquilo que êle representa. Não se con
segue, afinal de. contas, dissociar uma coisa da outra, e tudo 
aquilo que é normal na língua materna, na estrutura, no 
sistema da língua materna, parece natural, parece imposto por 
uma necessidade a que não se pode fugir; ao contrário, tudo 
aquilo que se afasta dessa norma, dessa sistematização, dessa 
estruturação por que se pauta a fala, no meio nativo, parece 
profundamente extravagante. O fenômeno foi bem/ estudado 
por um U.ngüista alemão contemporâneo, o professor Leo 
Wei$'gerbeí.f (1950), que, discípulo de H.umboldt, usa a pro
pósito o t ' rmo de "realismo lingüístíco" e· procura exemplificá
lo mesmo entre as línguas de civilização, umas em relação às 
outras. Poderia eu trazer um depoimento pessoal a êsse res
peito, num fato anedótico, que, como em regra os fatos ane
dóticos, é muito esclarecedor. Certa ocasião no Teatro Mu
nicipal, assistindo a um concerto em que era tocada uma 
música de Bella Bartok, o exímio compositor húngaro, ouvi 
uma senhora, atrás de mim, perguntar a uma companheira 
se se tratava 'de uma mulher e admirar-se da resposta negativa, 
evidentemente associando o nome do compositor ao nosso ad
jetivo feminino bela. 

Por isso, já temos tendência a encarar com desconfiança, 
com certo sentimento de estarmos diante de qualquer coisa 
de- artjficial e forçado, qualquer outra língua estrangeira, e a 
situação se agrava ainda mais em contacto com uma língua 
indígena, em que as condições culturais são completamente 
diferentes e o pesquisador se sente francamente derrotado 
diante do que encontra, concluindo que as línguas indígenas 
são totalmente diversas das línguas de civilização. 

Trata-se de um preconceit o lingüístico muito antigo, e 
m uitos estudiosos, dos mais sér ios, têm dêle par ticipado. Em 
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parte foi fortalecido por certas teorias que surgiram na his
tória da ciência da linguagem. Já no século XVIII havia a 
célebre teoria do "homem natural', quando se opunha o homem 
''natural", o selvagem, ao homem civilizado, como dois sêres 
:iistintos. Compreendia-se assim, muito logicamente, que a 
língua dêsse homem natural fôsse visceralmente diversa das 
dos civilizados. Depois, no século XIX, surgiu a teoria evo
lucionista. Ora, essa teoria imagina uma evolução contínua 
da humanidade, de um estágio atrasadíssimo para um estágio 
adiantado, e os povos indígenas eram colocados nesse primeiro 
estágio de atraso. As suas línguas, como conseqüência lógica 
dos próprios postulados da teoria, tinham de ser completa
mente diferentes das línguas de civilização, quando o homem 
já atingiu um estágio muito mais evoluído. Daí decorreu, até, 
a denominação de povos "primitivos" e línguas "primitivas", 
que ainda hoje empregamos, embora reconhecendo que o 
qualificativo é impróprio, uma vez desaparecidas as razões 
doutrinárias que o sugeriram. Finalmente, depois do evolu
cionismo à outrance, apareceu a teoria sociológica de Emile 
Durkheim, e principalmente de Lucien Lévy-Brühl (1910, 
1927), que estabeleceu uma cisão absoluta entre os povos cha
mados "primitivos" e os de "civilização", com a atribuição 
dos conceitos de "participação", de "prelogicismo", de "ubi
quidade" à mentalidade dita "primitiva". As teorias de Levy
Brühl influen·ciaram os lingüistas, mormente os da Escola fran
cesa, e estabeleceu-se, co1n visos de ciência objetiva, uma dis
tinção fundamental entre línguas primitivas e línguas de ci
vilização. O tratado do lingüista francês Joseph Vendryes, 
sôbre A Linguagem (1922), muito conhecido entre nós, oferece, 
ao lado de suas altas qualidades, entre os seus poucos defeitos 
êste: implicitamente se inspira, sob certo aspecto, na obra 
etnológica de Lévy-Brühl, e de tal maneira que às vêzes só 
bem se compreende o primeiro pela segunda. 

Ainda mais umbilicalmente ligado a Lévy-Brühl (na sua 
doutrinação rigorosa, pois na velhice o grande etnólogo de 
muito atenuou as suas idéias, como mostram os seus Cadernos, 

\ 
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póstumamente publicados (1949), entre nós comentados por 
Florestan Fernandes (1954)), ainda mais inspirado em Lévy
Brühl (dizia eu) é um trabalho do lingüista escandinavo AH 
Sommerfelt sôbre Língua e Sociedade (1938), em que se pro
cura estudar a língua dos ARÂNTA, da Austrália, na base evi
dente das idéias de Lévy-Brühl. A técnica de estudo foi, até, 
a mesma, porque, como se sabe, Lévy-Brühl não teve contacto 
direto com os povos primitivos, baseando-se numa extensa 
bibliografia sôbre êles para desenvolver as suas teorias, e 
Sommerfelt também não teve qualquer contacto direto com 
a língua ARÂNTA, mas, na base de uma literatura abundante 
sôbre as línguas australianas, é que estabelece a sua apre
ciação interpretativa estrutural. O livro, que causou grande 
sensação nos meios culturais europeus, oferece essa caracte
rística de apresentar a língua ARÂNTA como de estrutura in
teiramente diversa de tudo aquilo que estamos habituados a 
encontrar em nossas línguas ocidentais. Sustenta, por exem
plo, que em ARÂNTA não há distinção entre nome e verbo,. 
porque os Al\Â.NTA imaginam um mundo inteiramente dinâmico 
em volta de si. O livro tem assim, a mais, aquêle defeito, a 
que já me referi noutra palestra, de querer interpretar lite
ralmente a cultura na base da língua, o que vimos ser im
possível, p<>.rque a língua é uma configuração formal, autônoma, 
que, uma vez criada, tem o seu desenvolvimento próprio, e. 
não fica umbilicalmente ligada à cultura. Mas, indepenq.en·
temente disso, o livro de Sommerfelt vale pela assertiva de 
que a língua .ARÂNTA é "primitiva" no sentido de totalmente 
diversa das línguas de civilização que conhecemos, firmando 
implicitamente a tese da estrutura sui generis das línguas pri
mitivas, entre as quais se situariam as nossas línguas indígenas 
brasileiras. 

Ora, o trabalho de Sommerfelt foi há pouco tempo assunto 
de uma crítica séria do lingüista australiano D. C. Laycock 
(1960) num artigo da revista holandesa Língua, em que co
menta a obra do mestre escandinavo. Pede inicialmente des
culpas de criticar um livro que já saiu há vinte anos, mas o 
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faz porque êsse livro continua a ter grande influência e a 
ser repetidamente citado, inclusive nos Estados Unidos, tão 
infensos às idéias de Lévy-Brühl. E da exegese que nos ofe:
rece, resulta a inanidade 'de que o ARÂNTA seja uma língua 
sui generis, completamente fora de tudo a que estamos habi
tuados. Laycock chega até à conclusão de que a língua 
ARÂNTA tem certo paralelismo estrutural com famílias lin
güísticas, muito conhecidas, da Europa e da Asia, como a 
uro-altaica. A afirmação, por exemplo, de Sommerfelt de que 
em ARÂNTA tudo é verbo, tudo são raízes verbais, e não há 
conceito autônomo de nome, não é absolutamente procedente 
para Laycock: Sommerfelt não levou em conta a ordem di .. 
versa dos elementos, as flexões diversas que muitos elementos 
têm, conforme são raízes verbais ou raízes nominais, e também 
obliterou diferenças básicas, como as distinções fonêmicas, 
que as fontes bibliográficas não lhe forneceram. Eis um 
exemplo: Sommerfelt desenvolve longas considerações sôbre · 
a inexistência de flexões, de morfemas segmentais propria
mente ditos, na língua ARÂNTA, que para êle só tem seman .. 
temas, ou raízes, e ilustra a ~sserção com a palavra nama, que 
quer dizer "erva" e "estar sentado (na erva", conclui o lin
gUista): uma língua tão primitiva que a mesma palavra serve 
para substantivo e verbo sem processo derivativo. Ora, Laycock 
chama a atenção de que se trata de palavras diversas: nama 
"erva" é com /n/ ca·cuminal (a ponta da língua levantada 
para o pré-palato) e com /a/ longo, ao passo que nama "estar 
sentado" é com /n/ dental e /a/ breve. É uma diferença sutil 
entre as duas formas, mas justamente na língua tudo é di-

, ..... 
ferença sutil (compare-se em latim mala "mandíbula" e 

...... 
mala "má", ou em português comprido "extenso" e cum-
prido "executado"). 

O ponto de vista de que as línguas primitivas, as línguas 
indígenas, têm uma estrutura completamente diversa das 
línguas de civilização está implícita na classificação tipológica 
das línguas, que decorre principalmente de August Schleicher 
e a que voltaremos mais tarde neste Curso, segundo a qual 
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as línguas humanas são colocadas em três classes - isolante, 
aglutinante e flexional - consideradas como estágios de uma 
marcha evolutiva. Vamos ver depois, noutra palestra, que 
essa concepção teórica, que situa as línguas primitivas em 
geral numa fase aglutinante, teve efeitos maléficos sôbre a 
interpretação das formas das nossas línguas indígenas, espe
cialmente em TUPÍ. Na realidade, as línguas indígenas apre
sentam as maiores diversidades estruturais. A distinção, que 
não é de todo inaproveitável, servirá para uma classificação 
interna das línguas indígenas, distribuídas pelas três classes, 
desde que se procure fixar melhor os conceitos de flexiona
lismo e aglutinação e se abandone a idéia de uma evolução 
do estágio isolante para o .flexional, visto êste como a pleni
tude, o supra-sumo da perfeição lingüística. Iremos então en
contrar entre as línguas indígenas umas que são isolantes, 
outras que se dirão melhor aglutinantes e outras, enfim, que 
são incocussamente flexionais. 

Ainda recentemente, o professor Archibald Hill, da Uni
versidade do Texas, publicou no seu livro sôbre Estruturas 
Lingüísticas (1958) um esbôço descritivo do latim e do es
quimó ( eskímo), mostrando entre as duas línguas grandes 
semelhanças estruturais, de que resulta a conclusão, capaz de 
fazer eriçarem-se os cabelos dos latinistas da velha guarda, 
de que o latim se enquadra tipolõgicamente com o esquimó. 
E Eugene Nida, no seu trabalho sôbre a Morfologia (1949) , 
estudando os diversos processos de formação de vocábulos das 
línguas do mundo em geral, coloca lado a lado o latim, o 
sânscrito, o grego, o inglês, o NAWÁTL no México, o haussá 
na Africa, e assim por diante, sem que se note uma diferença 
fundamental, uma cisão, um abismo de separação entre línguas 
consideradas primitivas e línguas de civilização. 

Caberia examinarmos, a êsse respeito, sucessivamente, a 
suposta distinção em relação aos dois aspectos que uma língua 
apresenta e que vimos, pela divisão de Hjelmslev, ser a ex
pressão e o conteúdo, ou, mesmo dizia Humboldt, a forma ex 
terna e a forma interna. 
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• 
Em relação à forma externa, podemos nos reportar a 

tôdas as considerações anteriores que fiz. Não há absoluta
mente uma distinção entre línguas primitivas e línguas de 
civilização no que se refere à forma lingüística que apresen
tam. Encontramos todos os tipos de estrutura em qualquer 
língua, seja "primitiva", seja de "civilização". Os processos 
gerais de afixação, a alternância, os morfemas subtrativos, os 
morfemas reduplicativos, o alomorfe zero, em vez de um mor
fema teórico, se encontram ou não se encontram numa língua 
dada, independentemente dela servir a uma cultura rudimen
tar ou muito complexa. 

Em relação à forma interna, isto é, à concepção do mundo 
extralingüístl:co tal como entra na língua, a idéia de uma 
separação das línguas, a êsse respeito e por essas diretrizes, 
é mais persistente, é mais insistente, mesmo da parte de lin
güistas. Há, por exemplo, uma afirmação muito repetida de 
que o homem primitivo não sabe generalizar e tem têrmos 
especialíssimos para se reportar às diversas modalidadés de 
uma planta ou um animal, sem um nome geral para abranger 
o gênero inteiro dessas plantas e animais. Ora, isso é até 
certo ponto uma afirmação falaz. Na realidade, em qualquer 
cultura a língua tem a tendência a especificar minuciosamente 
aquilo que é de grande interêsse do grupo. Na Argentina, 
Amado Alons-0 (1935) chamou a atenção para a grande . va
riedade de têrmos que há para o "cavalo": o gaúcho distingue, 
por meio de um vocabulário riquíssimo, tôda sorte de cavalos, 
com qualidades, peculiaridades ou defeitos que são vitais para 
êle, enquanto para nós não significam nada e por isso só 
dizemos "cavalo". Isso não quer dizer que ó gaúcho não 
tenha a noção genérica de "cavalo", mas que, estando o seu 
centro de interêsse nas propriedades que o animal apresenta, 
êle prefere têrmos específicos que focalizem precisamente, a 
seus olhos e aos de seus companheiros, o objeto que é referido. 
Por outro lado, quando temos pouco interêsse em relação às 
coisas, generalizam.os com a maior facilidade. Dizemos que 
são "insetos" os bichos mais variados ( cf. Sapir em Mandel-
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baum, 1949, pp. 91-2). Assim, também o primitivo para muita 
coisa usa um têrmo genérico (não distingue, por exemplo, 
como certas línguas indígenas, "sol" e "lua") , de sorte que, 
em vez da especificação minuciosa indicar uma mentalidade 
atrasada ("concreta", pouco dada a "generalizações"), indica 
uma especialização cultural, e a generalização indica a falta 
de interêsse, dentro da cultura, por certas diferenças entre 
os sêres. Isso quanto ao valor dos semantemas. 

Para a significação gramatical, ou "interna", isto é, das 
formas que relacionam dentro da· língua as coisas do mundo 
extralingüístico com a estruturação lingüística, temos as no
ções, ou categorias gramaticais, que vimos funcio,narem de 
maneira sistemática em cada língua e permitirem uma apli
cação muito variada de determinada forma, como em por
tuguês um nome poderá ser singular ou plural, masculino ou 
feminino, um verbo referir-se ao presente, passado ou futuro 
do momento em que se fala, e assim por diante. Tais idéias 
ou categorias gramaticais são das mais variadas, umas logo 
patentes na gramática da língua (ing. "overt"), outras semi
latentes (ing. "covert"), tal qual os costumes sociais. 

Caberia procurar saber se os povos ditos primitivos apre
sentam categorias gramaticais sui generis, que sejam espe
cíficas dêles e as línguas ditas de civilização não possuam. A 
resposta também seria negativa. A rigor, as categorias gra
maticais podem aparecer ou não em qualquer língua. Apenas 
acontece que estamos habituados a um grupo de línguas de 
determinada tipologia, que é o das línguas indo-européias. 
Encontrar, porém, em línguas não indo-européias categorias 
que nestas não se encontram, não quer dizer que tais categorias 
sejam características dessas outras línguas por elas serem 
"primitivas". É simplesmente que outra família, outro tipo 
de línguas se desenvolveu noutro sentido que o indo-europeu. 
Acresce que muitas vêzes essas categorias existem, na rea
lidade, entre nós, mas em estado semilatente, ou despercebidas, 
porque a nossa disciplina gramatical, tradicionalmente esta
belecida, nos impõe uma análise defeituosa das nossas próprias 
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línguas, fazendo com que nos maravilhemos do que estamos 
habituados a praticar sem uma consciência gramatical nítida. 

Um caso muito interessante, a êste respeito, é a categoria 
de aspecto no vocábulo verbal. Estamos acostumados a co
locar tôda expressão verbal, nas nossas línguas indo-européias 
de civilização, na linha do "tempo", reportando-se a processos 
que se dão no presente, no pretérito ou no futuro. O tempo 
assim considerado é o que muitos lingüistas denominam o 
tempo psicológi1co, isto é, a ocasião do processo em referência 
ao momento em que se fala: o processo se deu antes dêsse 
momento, ou em concomitância com êle, ou vai se dar num 
momento futuro. Ora, o processo verbal pode apresentar 
outra categoria, que é o aspecto. É a maneira de ser do 
processo, independentemente de qualquer colocação temporal, 
que a rigor pode se expressar, quando necessário, por partí
culas adverbiais, como aliás em português o futuro na frase 
- "vou amanhã". Podemos conceber uni processo que começa, 
outro que termina, outro que se prolonga, outro em que a 
duração não é levada em conta, e assim por diante. E temos, 
respectivamente, uma categoria inceptiva, ou conclusiva, ou 
durativa, ou pontual. Em pOFtuguês, por exemplo, muitos 
·~alantes se admirarão se lhes dissermos que amadurecer é um 
verbo inceptivo, caracterizado pelo sufixo -ecer, que mourejar 

1 

é durativo, que a oposição entre andava e andei é entre um 
aspecto imperfeito e outro indiferente à duração e que, con
forme o contexto, pode ser pontual; que a repetição do verbo 
em "cai, cai, balão .. . " visa a anular o aspecto pontual ine
rente na raiz de cair; e assim por diante. A conjugação peri
frástica do auxiliar estar com um gerúndio é de cunho durativo 
e se desdobra em todos os tempos: estou andando, estiv~ an
dando, estarei andando, e assim por diante. Uma língua que 
faça dessas distinções o cerne da conjugação verbal e deixe 
a idéia de "tempo" na sombra, está apenas tomando outro 
canal de expressão que não o nosso, mas não está exteriori
zando qualquer coisa de incôngruo e próprio da mentalidade 
"primitiva". 
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Outro ponto em que se insiste muito, é que nas línguas 
''primitivas" as categorias gramaticais não se adaptam a ca
tegorias lógicas, racionais. Diz-se que povos muito atrasados 
não têm uma concepção lógica suficiente para informar a ca
tegoria lingüística. Ora, essa discrepância entre a categoria 
lingüística e a categoria lógica é um fato básico, essencial, 
precípuo da própria natureza da linguagem. Como já vimos, 
a língua é uma configuração formal, válida por si mesma, de 
modo que cria divisões e classificações dentro de um critério 
formal, e muitas vêzes êsse critério não se acompanha de um 
critério lógico rigoroso. Citam-se muito, por exemplo, as 
classes nominais que encontramos nas línguas africanas e em 
malaio, onde a razão por que um dado non1e está em dada 
classe é difícil ou impossível de achar em linhas estritamente 
lógicas. E invoca-se o prelogicismo de Lévy-Brühl. Ora, as 
nossas línguas de civilização apresentam fatos análogos, em 
relação a9 gênero nominal entre as línguas românicas por 
exemplo. Como já su·cedia em latim e em grego, é o que pode 
haver de mais absurdo, muitas vêzes, do ponto de vista lógico. 
Não logramos encontrar um denominador comum, pelo qual 
todos os nomes femininos são femininos e todos os nomes 
masculinos são masculinos. Por que razão, senão a da forma 
e da tradição estrutural, mesa e casa, em português, são fe
mininos e banco e palácio são masculinos? 

A razão está em que a categoria . gramatical pode se iniciar 
sob a égide de u a idéia qualquer, para a divisão do mundo 

-éxtràlíngüístico e classificações racionais e lógicas, e isso 
não apenas nas as primitivas mas em tôda e qualquer 
língua. 

No fundo, então, o que vem a ser essa diferença tão grande 
que temos a impressão de encontrar entre uma língua dita 
primitiva e uma língua de civilização? É apenas o seguinte: 
nas línguas primitivas, ou selvagens, ou indígenas, a lingua
gem funciona apenas naquele aspecto que vimos em operação 
no uso cotidiano das línguas de civilização. Vimos que a 
língua, nesse caso, fica envolvida pela situação e é a1.l.xiliada 
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pela mímica, de sorte que as expressões lingüísticas são frag
mentárias e insuficientes por si mesmas. Dei então o exem
plo de um indivíduo numa sala que quer que se feche a janela 
e se limit a a dizer - "A janela!", porque a situação e a sua 
fisionomia canalizam a compreensão justa. Ao lado dessa 
aplicação da língua no uso cotidiano, os povos de civilização 
complexa desenvolveram aplicações muito variadas, em que 
a língua passa a valer por si só, principalmente na língua 
escrita, que é o tipo de linguagem que predomina na nossa 
civilização ocidental, e de tal maneira que hoje tendemos a 
uma deformação completa do fenômeno lingüístico: imagi
namos que a língua é, antes de tudo, escrita e que a língua 
oral só é correta quando se pauta pela es·crita. A realidade é 
que a língua oral é que é ponto inicial ,a verdadeira essência 
da linguagem, e a língua escrita é uma modalidade que a 
civilização desenvolveu para se estabelecer uma comunicação 
visual. É tão grande essa impressão falaz, que as nossas 
gramáticas falam continuamente em têrmos de letras em vez 
de em têrmos de sons. Até bem pouco tempo, os professôres 
de português aqui no Brasil diziam que eh é um grupo con
sonantal, sem atentar que não há aí duas consoantes pronun
ciadas mas a consoante /s'/ expressa por duas letras. É essa 
instituição da língua escrita, que domina tão absorventemente 
a civilização, que não se encontra nas línguas primitivas, onde 
por isso se cria um ambiente estranho que nos parece in-côngrua 

É o caso de citar a esta altura um trabalho muito curioso 
do antropólogo B. Malinowski (1938), publicado no livro "O 
Sentido da Significação" de Ogden e Richards; é um apêndice 
em que se apreciam fatos lingüísticos da Trobriândia à luz 
da teoria dêsses autores. Malinowski começa insistindo em 
que a lingüística é incapaz de dar conta de uma língua pri
mitiva ou selvagem. E por quê? É porque êle parte da 
idéia de que lingüística é filologia, ou estudo de textos escritos, 
de sorte que o lingüista, assim definido, tem diante de si 
nas línguas primitivas problemas completamente outros. Cita
nos, por exemplo, que para se compreender uma língua se1-
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vagem é preciso compreender o ambiente e a cultura em que 
ela funciona, o que é tarefa do antropólogo, n~o do lingüista 
(entendido como filólogo). Dá como ilustração dessa assertiva 
uma conversa a que assistiu entre selvagens trobriândicos, 
que falavam de uma corrida de canoas. Um dos selvagens 
dizia: "Eu remava no lugar; olhei para trás e lá vinham êles 
no seu braço de mar do Piloro". Para se entender tal frase 
- comenta Malinowski - é preciso atentar que um trobriân
dico, quando diz "remar", não se refere ao fato de estar re
mando, mas ao de estar chegando à meta, quando recolhe as 
velas e passa a remar; daí "remar" equivaler a "estar che
gando". "No lugar" quer dizer "na aldeia'', objetivo da cor
rida; e "no seu braço de mar do Piloro" tem o possessivo "seu", 
porque os competidores que estão atrás, naquele braço de mar, 
não vão passar dali; a expressão é para lhes atribuir irônica
mente a propriedade de um trecho do percurso que não po
derão vencer. Um lingüista - diz-nos o grande antropólogo 
- não conseguiria entender a frase, que é típica do meio social 
trobriândico e a interpretaria sem as suas profundas impli
cações semânticas. Ora, o que daí se depreende é típico de 
qualquer língua em sua atividade oral cotidiana. Um fato 
análogo de "remar' significando "chegar" está documentado 
na evolução da língua portuguêsa: havia um verbo latino 
pllcare "dobrar", que deu em português o verbo chegar. Por 
quê? É que se usava na linguagem dos marinheiros a expres
são pllcare vela "dobrar as velas" para indicar o navio se 
aproximando do pôrto; justamente passar para o remo, como 
faz o trobriândico. De pllcare vela, com a elipse do subs
tantivo, ficou pllcare com o sentido de "chegar". É o mesmo 
processo semântico, portanto, que invoca Malinowski. Também 
o fato de se dizer "no lugar", em vez da aldeia a que nos 
destinamos, é uma abreviação corriqueira na nossa língua atual, 
e "seu braço de mar do Piloro" envolve um traço estilístico, 
que encontramos também entre nós. Empregamos o posses
sivo ("o seu romancista Alencar", por exemplo) para uma 
coisa que não é posse da pessoa indicada mas que a ela inte-
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gramos por um motivo qualquer. Nada há propriamente de 
especificamente ''primitivo" na frase citada por Malinowski. 
Outro fato, a que êle alude e que comentei nos meus Princípios 
de Lingüística Geral (1959), é a história de uma sua aventura 
quando foi filmar uma cerimônia religiosa que se passava em 
parte numa aldeia do interior e em parte na praia, quando 

1 um grupo de. pescadores chegassem vindo do alto mar. ~le, 

que estava filmando na aldeia, pediu ao seu guia que o avisasse 
quando os pescadores chegassem à praia, e o homem entrou 
na aldeia dizendo - "Bog laymase", que Malinowski en
tendeu como - "~les já chegaram", quando significava -
"~les estão vindo". O antropólogo . correu logo pâra a praia 
sem necessidade, em virtude dêsse êrro de tradução, decor
rente de uma confusão de "tempo" verbal com "aspecto". 

Podemos, portanto, dizer que o que temos nas línguas in
dígenas não é mais do que o que temos nas nossas próprias 
línguas no uso cotidiano, ressalvadas as diferenças· categóricas 
entre umas e outras. Apenas, como a lingüística tradicional 
focaliza tão comumente a língua escrita, fica parecendo -haver 
uma distinção fundamental entre as línguas indígenas e as 
de civilização. Mas uma pesquisa, conduzida na base da língua 
oral em qualquer comunidade civilizada, apresentará proble
mas análogos. É claro que não com as mesmas dificuldades, 
porque vamos então encontrar uma língua muito mais próxima 
da língua escrita, uma língua que adquiriu disciplina grama
tical, um ensino escolar, e que oferece diretrizes já fixadas e 
explícitas, ao passo que o pesquisador diante de uma língua 
indígena t-em diante de si um mundo inteiramente estranho 
em que precisa penetrar e uma estrutura para cujà inter
pretação o nativo, sem sofisticações, em nada o pode auxiliar. 
A dificuldade técnica é, portanto, outra, e muito maior; mas 
isso não quer dizer absolutamente que essa língua indígena 
seja qualquer coisa <le extravagante, qualquer coisa típica de 
uma "mentalidade primitiva", que o civilizado não pode 
c.ompreender. 
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A alegação, por exemplo, de que os selvagens falam de 
maneira ininteligível, engrolada, que quase não falam, que 
suprem por gestos as palavras, que arti·culam mal, que entre 
êles cada som varia muito e não tem nitidez, é queixa de 
muito pesquisador, mais ou menos leigo em lingüística. Mas 
não é mais nem menos do que o que acontece entre nós. Se 
prestarmos atenção a uma conversa num bonde ou numa pa
rada de ônibus, deparamos o mesmo fenômeno: palavras mal 
enunciadas, sons mal articulados, expressões fragmentárias, o 
gesto suprindo a voz, e assim por diante. Apenas aceitamos 
isso como a coisa mais natural do mundo, e, diante do sel
vagem, queremos que nos fale clarinho, certinho, para têrmos 
maior facilidade de apreensão. E, como tal não sucede, con
cluímos que a língua dêle é lingüisticamente anômala. 

Devemos, portanto, partir do pressuposto de que em 
qualquer pesquisa de uma língua indígena não varr1os encon
trar nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Vamos 
encontrar o fenômeno lingüístico urbe et orbe, uma estrutura 
lingüística como qualquer outra, e em muita coisa até, pos
sivelmente, semelhante à nossa. Assim preparados psicologi
camente, podemos melhor fazer a pesquisa,. e a lingüística nos 
poderá fornecer certos quadros gerais que a facilitarão. 

Em referência, por exemplo, a tôda a parte da fonação, 
temos a teoria f onêmica e a classificação fonética geral dos 
sons da linguagem humana, que nos permitirá compreender 
os sons ouvidos e estruturá-los fonêmicamente. Em referência 
à parte formal, temos também na teoria lingüística os diversos 
tipos gerais de morfemas e podemos depreender os que ali 
se encontram. Em referência à forma interna, temos um 
quadro geral de categorias, que em parte não aparecem na 
língua estudada. E a respeito dessas categorias é preciso não 
esquecer que uma categoria lingüística é, antes de tudo, formal, 
porque a língua é uma configuração de formas. Não podemos 
ser muito rigorosos e exigentes quanto à parte lógica, racional, 
que está contida em cada categoria. Trata-se sempre de uma 
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configuração formal, em que as formas se dispõem de maneira 
inteiramente lingüística, e não de um ponto de vista filosófico 
ou lógico, propriamente dito. 

Estamos assim melhor habilitados agora - creio eu -
para apreciar em seu passado e expectativas futuras o estudo 
das línguas indígenas brasileiras. 
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VI 

OS ESTUDOS LINGütSTICOS NO PASSADO. 
A TUPINOLOGIA. 

O primeiro contacto da ciência ociJ.ental com as línguas 
indígenas do Brasil foi através dos missionários nos primeiros 
tempos da colonização. ~sse contacto caracterizou-se por 
certos aspectos que tiveram conseqüências m·,·1ito importantes, 
de grande repercussão, no desenvolvimento posterior dos 
estudos. 

Em primeiro lugar, êle se deu coi.'1 as tribos TUPÍ da 
costa. E as línguas TUPí da costa, muito ~emelhantes entre si, 
é que passaram a ser consideradas o pr0tótipo das nossas 
línguas indígenas. ~sses TuPí tinham vindo do sul, em mo
vimentos migratórios, expulsando tribos anteriores, e estavam 
há pouco tempo, relativamente, ocupando o litoral, como mais 
ou menos indica o mapa da fig. 14, na pág. 148, de sorte que foi 
com êles que os colonizadores e os missionários, de início, se de
frontaram. Tôdas as outras línguas indígenas eram desprezadas 
pelos portuguêses, como er~m desprezadas pelos próprios TUPÍ, 
e ficaram incluídas num grupo geral, chamado TAPÚYA, que 
em TUPÍ quer dizer "inimigo, bárbaro". Os missionários deram 
bem idéia da impressão que lhes causavam essas línguas com 
a denominação de "línguas travadas", que lhes atribuíram em 
oposição ao TuPf: línguas travadas, isto é, muito difíceis de 
pronunciar, línguas consideradas anômalas dentro do ego
centrismo que vimos na palestra passada ser tão forte em 
relação à língua. 
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Estudando TuPí, procurando assimilá-lo, forcejando por 
interpretá-lo, naturalmente que o missionário foi se apaixo
nando pela língua, foi a achando interessante e se habituando 
a ela, e, ao mesmo tempo que se aprofundava no seu conhe
cimento, se tornava hostil às que diferiam muito dêsse assim 
de início focalizado. Desta sorte, se criou a noção geral de 
que o modêlo, o verdadeiro exemplo típico das línguas indí
genas do Brasil são os dialetos TUPí da costa. Isso predomi
nou até hoje em todos os nossos estudos de lingüística indí
gena. É curioso, por exemplo, o caso, na nossa literatura, de 
Gonçalves Dias, que no seu poemeto "Y-Jucá-Pyrama" (1965, 
II, 90 ss.) , que se passa entre os índios TIMBÍRA, portanto un1 
grupo JÊ, usa um vocabulário, para côr local, todo tirado do 
TUPÍ, inclusive o próprio título da poesia, que é a denominação 
atribuída ao prisioneiro, a qual - como explica o poeta -
significa "aquêle que vai morrer" em TUPÍ. Não há dúvida 
que o prisioneiro era TUPÍ, mas a denominação devia ter sido 
dada pela tribo que o aprisionara; acresce a circunstância, 
não mais lingüística mas etnológica, de que todo o ritual da 
morte foi tirado da famosa narrativa de 1557 de Hans Staden 
e é, portanto, TUPINAMBÁ. Vemos assim a transposição da 
cultura TUPí, gratuitamente, para um grupo JÊ. 

É interessante consignar que o vêzo se estende aos estu
diosos estrangeiros, que se deixaram impressionar pela do
cwnentação brasileira. Assim, Albert Dauzat, num livrinho 
de vulgarização lingü.ística intitulado Viagem através das pa
lavras (1957, p. 158), só cita como línguas indígenas do Brasil 
as TuPí, e Paiva Boléo, lingüista contemporâneo português, 
eminente professor da Universidade de Coimbra, nas suas sú
mulas de aulas de introdução à lingüística (1957-8, p. 23, 30), 
fazendo a distribuição das línguas do mundo, dá para o Brasil 
o TUPí-GuARANÍ e n1ais nada. O padre Wilhelm Schmidt (1926, 
p . 240), observa, aliás, essa falha como generalizada em todos 
os estudos lingüísticos para a América do Sul, e propõe uma 
"destupinização" ( al. Enttupini esierun g) nos estudos de lin
güística indígena sul-americana. 
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Mas não foi êsse apenas o traço, bastante inconveniente, 
que resultou do contacto, pràticamente exclusivo, dos primei
ros colonizadores com o TUPÍ da costa. Há outros que se 
deve salientar. 

O objetivo central dos missionários era a comunicação 
com os nativos para fim de propaganda religiosa. Isso quer 
dizer que a realidade lingüística só valia como meio. Não 
estudavam TuPí como um lingüista moderno o estudaria, como 
uma coisa que existia e merecia ser objetivamente apreciada 
e interpretada. Estudavam-no com propósito utilitário. Era 
preciso conhecer a língua para por meio dela entrar em con
tacto com o indígena e promover a catequese religiosa. Ora, 
êste é justamente o espírito que favorece a criação das cha
madas línguas francas. O indivíduo entra em contacto com 
um povo de outra língua e se preocupa em obter um meio
têrmo lingüístico para se comunicar mais estreitamente com 
êle. Daí a tendência a deixar de lado tudo aquilo que atra
palha muito e não prejudica, por sua falta, essencialmente a 
~omunic.ação. É o que se chama uma língua franca, isto é, 
de intercurso prático, em que se suprimem dificuldades, às 
vêzes até insuperáveis para o estrangeiro. Por isso, o TUPí 
que as primeiras exposições dos europeus nos fornecem, não 
é exatamente aquêle que os indígenas exatamente falavam: 
é uma sistematização simplificada, feita para se proceder à 
propaganda religiosa dentro do ambiente indígena. 

Outra característica dos estudos dos missionários é que 
êles estavam sob a influência das idéias lingüísticas do seu 
tempo. Na palestra anterior, vimos que nos séculos XVII e 
XVIII, a rigor a partir da Renascença, se criara uma distinção 
muito grande entre as línguas dos civilizados e as línguas dos 
selvagens. Os selvagens, correspondendo ao "homem natu
ral", não apresentavam, ao ver dos estudiosos, a língua tal 
como ela deve ser quando o homem merece realmente o título 
de sapiens. É c~rt-0 que se imaginava uma uniformidade geral 
das línguas do mundo e até se sonhava com uma gramática 
geral, que servisse a tôdas; mas tal concepção teórica era _mais 
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aparente que real, porque se achava concomitantemente que 
essa gramática geral seria uma conseqüência da racionalização 
intensa da humanidade e das línguas humanas. ;.f)..o homem 
natural, sem o grau devido de racionalização ainda, faltava 
essa gramática desenvolvida em sua plenitude. A conseqüência 
era se procurar promover um desenvolvimento da língua in
dígena que favorecesse o advento do ideal gramatical. 

Ora, êsse ideal gramatical era a estrutura da língua latina, 
porque o latim era considerado o modêlo, o protótipo do que 
deveria ser uma língua rigorosamente pautada numa gramá
tica geral. Daí resultou que a disciplinização da língua TuPí, 
encetada pelos mission~rios, obedeceu ao objetivo de aper
feiçoar a língua indígena; o que quer dizer que o missionário 
lingüista foi catequético tanto quanto o missionário religioso. 
Da mesma sorte que se queria melhorar os costumes, o es
pírito, a moral, a religião do índio, também se pretendia me
lhorar-lhe a língua. Achava-se que seria · fazer a êle um 
grande serviço fornecer-lhe uma língua melhor, mais aperfei
çoada, mais de acôrdo com a de um homo sapiens, de que se 
achava um tanto distanciado em seu estado natural. Era evi
dentemente um objetivo que tendia a prejudicar a observação 
sincera e serena dos fatos lingüísticos. 

O curioso é que o missionário obteve certo resultado com 
isso. É um fato muito interessante e que merece atenção 
acurada. :a;1e conseguiu em parte o seu propósito. Fêz um 
trabalho de disciplinização, de interpretação do TUPÍ, de acôr
do com certos ideais, certos preconceitos sôbre a gramática 
geral, que era no fundo a gramática latina. Usou a língua, 
assim disciplinada, na catequese; e o índio, ao mesmo tempo 
que se aculturava religiosamente, também se ia lingüistica
mente adaptando. Destarte, foi se dando nos índios acultu
rados e nos mestiços a expansão dessa língua TuPí trabalhada 
pelos· jesuítas. É a chamada "língua geral", que chegou a se 
implantar. em certas regiões do Brasil. Um fenônieno seme
lhante se verificou na área espanhola com o GUARANÍ, que é a 
variante meridional do TuPí, a tal ponto que no Paraguai hoje 
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se fala GUARANÍ e o Paraguai ficou sendo um país bilingüe: 
o espanhol nas elites e o GUARANÍ na massa popular. E é o 
GUARANÍ jesuítico, que se implantou no meio paraguaio, num 
habitat lingüístico que de início nada tinha de GuARANÍ. Houve 
uma substituição de língua indígena. / 

~sse é wn fenômeno muito interessante, muito curioso, 
como eu disse há pouco, e que toca um dos problemas mais 
palpitantes da lingüística geral. Ou seja: a possibilidade do 
homem manipular a língua, de tal maneira que ela possa ad.:. 
quirir qualquer coisa de artificial, de construído, e superpor-se 
ao que existia natural e espontâneamente. É no fundo o 
grande problema que está apaixonando hoje a lingüística a 
respeito das chamadas línguas artificiais auxiliares (como o 
esperanto). Imaginar uma língua construída de maneira muito 
mais regular, muito mais estrutural, muito mais sistemática 
do que as línguas naturais, e admitir a possibilidade dessa 
língua ir pouco a pouco se substituindo às outras línguas do 
mundo, às línguas naturais. O ponto de vista do século XIX 
foi inteiramente infenso a isso, porque a lingüística se punha 
numa atitude naturalística, considerando a língua como um 
produto natural, que é "alterável" "mas é intangível", como 
ainda considerava Saussure (1922, 108, n. 1). Aí qualquer es
fôrço consciente de organização, por parte do homem, era tido 
como inútil. Mas hoje o enquadramento da lingüística nas 
ciências sociais, ou antropológicas, torna muito mais compre
ensível tal desiderato, e, da mesma sorte que em antropologia 
podemos admitir um trabalho de normalização e adaptação 
progressiva, em que a vontade do homem atua, também po
demos admitir o mesmo trabalho na língua. Aliás, dentro de 
cada língua natural é o que já temos em grande parte, porque 
a língua escrita opera uma disciplinização, até certo ponto 
consciente, cujo impacto atinge as massas populares; e a língua 
oral, mesmo popular, recebe uma influência ponderável da 
língua escrita, e especialmente da língua literária, o que a 
distancia dos falares rústicos espontâneos que dominavam a 
princípio. Tal é o grande fenômeno que se passa na França 
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e em outras partes da Europa. E na Alemanha êle ainda é 
mais nítido: o alemão comum não é mais do que um alemão 
literário, disciplinado pela propaganda religiosa de Lutero, que 
foi pouco a pouco se superpondo a falares e dialetos espon
tâneos da antiga Alemanha. 

Assim, temos também o TUPÍ jesuítico sensivelmente dis
tanciado das línguas TUPf naturais, mesmo consideradas na 
área restrita do TuPf litorâneo. 

tsse distanciamento pode ser resumido em três itens: 
Em primeiro lugar, houve uma simplificação fonética muito 

grande. O jesuíta tendeu a deixar de lado tudo aquilo que 
era muito exótico para êle e de difícil reprodução. Interpretava 
sons unos como grupos (por exemplo, certas consoantes com 
ataque nasal e desoclusão oral, /mb/, /nt/, passaram a oclusiva 
oral com nasalação da vogal precedente e em posição inicial 
chegam a perder a pré-nasalização, donde para / mba'e: / "coisa" 
advertir Anchieta .que "por incúria" não se deve "escrever" 
baé; também costumam a desaparecer as vogais mistas, isto é, 
posteriores não-labiais, como /'i/, escrito y no TUPí missio
nário mas pronunciado um /i/. E assim também se elimi
naram outros traços fonéticos importantes, como o acento de 
altura, que encontramos em MUNDURUKÚ e em outras línguas 
TUPf de hoje em estado selvagem. 

Em segundo lugar, a língua se regulariza pelo modêlo da 
gramática latina, adulterando-se as categorias genuínas e o 
valor dos morfemas. Os verbos passaram a ter uma con
jugação à latina, mesmo que distinções como presente, pre
térito perfeito, pretérito imperfeito correspondessem a uma 
mesma forma; ressalvava-se que tal tempo é homônimo da
quele outro, embora teoricamente diversos. E na ressalva ia 
um pouco de piedade pelos pobres índios, que ainda não es
tavam bastante desenvolvidos para distinguir o que cumpria 
distinguir. 

Em terceiro lugar, todo o léxico, tôda a semântica da 
língua se adaptou à visão cósmica ocidental, dando-se uma 
transformação geral no quadro das significações da língua 
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TUPÍ (um exemplo muito expressivo é o emprêgo de tupã 
para a idéia cristã de "Deus"). 

Feitas essas restrições, não se pode negar que os jesuítas 
não tivessem sido bastante escrupulosos nos seus estudos. Os 
dois trabalhos fundamentais a respeito são as gramáticas do 
Pe. Anchieta (1595) e a do Pe. Luís Figueira (1621). O tra
balho de catequese aproveitou a disciplinização feita e assim 
surgiu tôda uma literatura TUPí: catecismos, doutrinas cristãs, 
como as obras de Antônio de Araújo (1618), Bettendorf (1687), 
Costa Aguiar (1869), ou ainda do Pe. Insaurralde nas Missões 
do. Paraguai e Uruguai (1759). E apareceram também di
cionários com o fim prático de permitir ao missionário apren
der o vocabulário da língua e fazer a sua J?ropaganda religiosa 
em TuPÍ, como os de José Mariano Veloso e o atribuído ao 
Pe. Arronches. Fenômeno semelhante se deu com o GuARANÍ 
na área espanhola; daí a gramática e o vocabulário do Pe. 
Montoya e os do Pe. Restivo, o catecismo do Pe. Bernal e do 
Pe. Bolafios, e assim por diante, trabalhos cuidadosamente 
enumerados na Bibliografia do professor Plinio Ayrosa, da 
Universidade de São Paulo (1943). 

Ao mesmo tempo, como "língua geral", êsse TUPÍ jesuítico 
se implantou no norte do Brasil, na zona do rio Negro, onde 
sofreu uma evolução; o que é fatal, porque, uma vez que uma 
~íngua franca se torna a língua nativa, de uma comunidade, 
fica sujeita às . contingências da língua como "fato histórico", 
que apreciamos em palestra anterior. Tem-se assim o chamado 
"NHEENGATU" - ao pé da letra "língua boa" (de nhéé "língua" 
e katu "bom", com a sonorização do /k/ por sândi), um tupi 
jesuítico evoluído em face da disciplinização da época colonial, 
onde a língua se dizia ABANHEENGA - ao pé da letra "língua 
de gente", com a forma /aba/ "homem". Um nome - diga-se 
de passagem - que revela a sublimação do TUPi litorâneo em 
oposição às chamadas "línguas travadas". 

Os estudiosos posteriores se dividiram no estudo do ABA
NHEENGA e do NHEENGATU. Naquele fêz-se essencialmente uma 
exegese dos textos missionários da literatura religiosa, dando-
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se-nos o que se pode chamar uma filologia TUPí (de acôrdo 
com o critério pacífico de distinguir da lingüística, ou estudo 
objetivo da língua em tôdas as suas manifestações e especial
mente as orais, a filologia que versa os textos escritos e se 
cinge prôpriamente à língua literária). Da mesma sorte que 
há uma filologia grega (preocupada com os poemas homéricos, 
por exemplo) ou uma filologia sans-crítica (para interpretar 
os Vedas, o Mahabharata e assim por diante), tivemos no 
Brasil uma filologia TUPÍ, interessada na literatura de intenção 
religiosa criada em TUPí pelos missionários (como as poesias 
e os autos sacramentais de Anchieta). Quanto ao NHEENGATU, 
a principal preocupação foi consignar a sua "deturpação" em 
face do A.BANHEENGA, muito menos do que um estudo verda
deiramente científico do seu funcionamento. Uma boa in
formação sôbre todos êsses estudos tupinológicos é a já citada 
Bibliografia do professor Plínio Ayrosa, e a ela remeto os 
meus ouvintes especialmente interessados a respeito. 

Há aí um fato muito curioso, que merece ser salientado. 
A língua escrita - como vimos na palestra passada - é o 
que essencialmente distingue as línguas de civilização das 
línguas ditas primitivas, estabelecendo novas condições de 
comunicação lingüística, que vão afetar o próprio intercâmbio 
oral espontâneo. A civilização se desenvolve precipuamente 
sob o signo da língua escrita; o próprio rádio e a televisão, 
que à primeira vista pareceriam repor em seu papel primitivo 
a importância da língua oral, nos apresentam em regra uma 
língua escrita, passada para oral, com os seus programas lidos 
ou pelo menos previamente preparados, de sorte que estabe
lecem a rigor o que se poderia chamar "uma transcrição às 
avessas" e não recriam as verdadeiras condições lingüísticas 
das sociedades primitivas ou "ágrafas". Ora, a disciplinização 
e a literatura catequética do TUPí lhe deram uma língua es
crita e até literária, e é essa língua escrita de que a tupinologia 

. cogita. Não se trata, pois, de um estudo de línguas primitivas, 
ou indígenas stricto-sensu, mas do da estrutura TUPÍ numa 
aplicação que a aproxima das nossas línguas de civilização. 
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Nesse sentido, o NHEENGATU e o GUARANI do Paraguai, daí 
provenientes, não são mais que línguas populares civilizadas, 
como o português popular. 

Acresce que a tupinologia se preocupa com textos TuPí 
compostos por homens de língua portuguêsa ou espanhola, 
isto é, aloglotas do ponto de vista indígena. Essa literatura 
TUPÍ faz lembrar a literatura latina da Idade Média e Re-
nascença na Europa ou a literatura em francês que a partir 
do Iluminismo proliferou em vários países, entre os quais 
até recentemente o Brasil. 

É claro que êsses textos TUPÍ precisam ser estudados e 
que deve constituir um ramo importante da "s·cholarship" 
brasileira a exegese, a interpretação, a apreciação de tôda essa 
literatura colonial em TuPf. Mas também é necessário evitar 
o equívoco de supor que nisso consiste a genuína lingüística 
indígena e que a tupinologia supre quaisquer outros estudos 
nesse particular. E infelizmente êsse equívoco que tende a 
predominar entre nós. Assim, as nossas Faculdades de Filo
sofia, quando cogitaram de fazer estudos das línguas indígenas 
do Brasil, criaram uma cadeira de TUPí-GuARANÍ, dentro da 
velha idéia de que o TUPí é o protótipo das línguas indígenas 
brasileiras. E a programação da cadeira tende a desenvolver
se na base de uma filologia TUPÍ dos textos jesuíticos e não 
na do exame in loco das línguas TuPÍ ainda vivas. 

, 

Além disso, a facilidade que êsse estudo oferece (pois no 
TUPí jesuítico foram eliminados, como já vimos, os traços fô
nicos e formais que exigiriam uma iniieiação técnica intensa) J 
fêz com que para êle se voltassem muitos amadores em matéria < · 
de lingüística indígena. Muitos estudiosos de português, por 
exemplo, sem maior especialização nesse outro âmbito, se 
interessaram pelo TUPÍ. Seduziu-os particularmente a questão 11 
da influência 'I'uPÍ no português do Brasil, que já chegou a \ 
ser, por exemplo, o tema de tese p?ra um concurso de pro-
fessor de português no Colégio Pedro II (Monteiro, 1931). 

Ora, êsse estudo também é, até certo ponto, valioso e 
aproveitável. Mas também leva a alguns equívocos, que é 
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preciso evitar. O que pode ser a influência do TuPi no por
tuguês do Brasil? Podemos imaginar, em primeiro lugar, uma 
influência de ordem fonética e gramatical, e, em segundo 
lugar, uma influência no vocabulário. Aquela, evidentemente, 
não cabe no caso, porque êsse TUPÍ é que se adaptou à gra
mática e à fonética portuguêsa. Seria uma questão comple
tamente à parte discutir até que ponto as línguas indígenas 
do Brasil atuaram na gramática e na fonética do nosso por
tuguês popular, pelo menos em certas regiões, e é questão 
completamente à parte porque não pode ser conduzida na 
base do TuPí dos textos jesuíticas e, sim, na das variadíssimas 
línguas indígenas em seu habitat próprio. É um problema 
muito debatido em lingüística êsse da influência da língua de 
uma população dominada sôbre a língua dos seus dominadores. 
É o que se chama a ação do substrato, entendendo-se por 
"substrato" a língua a que se superpôs a dos dominadores. 
Na lingüística românica, há tôda uma doutrina nesse sentido 
para explicar a diferenciação das línguas românicas provenien
tes de um latim pràticamente uno, invocando-se o substrato 
lingüístico das diversas regiões conquistadas pelos Romanos. 
A teoria em si é controvertida, e a tal ponto que o lingüista 
italiano Terracini (1938, p. 322), num importante artigo sôbre 
o tema, declara que o substrato chega a ser uma questão de 
fé - a gente crê ou não crê nêle. Na realidade, a verdadeira 
solução foi, a meu ver, indicada pelo grande lingüista Roman 
Jakobson (1944, p. 21), de cujas aulas me lembro com saudade 
na Universidade de Colúmbia; para êle todo êsse problema 
se resolve na questão do empréstimo e da difusão lingüística, 
sem ser preciso criar-se uma nova temática doutrinária, como 
é essa teoria dos substratos. O empréstimo que a língua dos 
vencedores faz à língua dos vencidos varia naturalmente com 
as condições sociais e étnicas e as próprias estruturas das 
línguas em contacto; e cabe evidentemente focalizar o pro
blema para o português do Brasil, mas não nas diretrizes da 
tupinologia. Quanto à questão do vocabulário, a resposta já 
é outra. 

108 

• 

• 



• 

• 

INTRODUÇÃO AS LíNGUAS IND!GENAS BRASILEIRAS 

Não há dúvida que, se o ruPÍ trabalhado pelos missionários 
se impôs aos próprios indígenas aculturados e em muitas tribos 
se substituiu às línguas nativas, às vêzes até NÃO-TUPÍ, e se 
propagou em certos grupos mestiços, é de esperar que tenha 
fornecido um vocabulário amplo para o português do Brasil. 
E isso tanto mais quanto o TUPÍ estava melhor adaptado a 
certas condições naturais e culturais da colônia do que o por
tuguês, vindo da metrópole. Há, sem dúvida, uma série de 
tupinismos importantes no português do Brasil, mas que prà
ticamente se restringe a certas áreas semânticas, como os 
topônimos, a flora e a fauna, e algumas instituições: costumes 
e objetos de origem indígena. 

Isso nos dá um acêrvo de vocábulos considerável, que 
merece ser estudado; mas também aqui o estudo se desenvolveu 
em linhas criticáveis. 

A lingüística do século XIX, principalmente com August 
Schleicher, tinha estabelecido a doutrina de que as línguas 
do mundo se dividem em três grandes blocos tipológicos - o 

,. . ~ ........,.,, .. 
isolante, o aglutinante e o ffexional; se quisermos colocar a 
dõüfrina em têrmos modernos, partindo dos conceitos de 
forma livre e forma prêsa, que já apreciamos em palestra 
anterior, poderemos dizer: que as línguas isolantes são aquelas 
em que o vocábulo fonético se reduz a uma únicá forma mí
nima, que é, pois, uma forma livre; que as aglutinantes são 
aquelas em que o vocábulo fonético resulta de uma reunião 
de formas livres (isto é, elas se aglutinam freqüentemente, 
continuando, porém, com a capacidade de se usarem isoladas 
em frase); e que as línguas flexionais são aquelas em que o 
vocábulo se constitui de formas prêsas, o que quer dizer que 
as formas mínimas ou são genuinamente "prêsas", ou, quando 
originàriamente "livres", sofrem um processo de adaptação 
para se reunirem em vocábulo (o processo do "sândi", têrmo 
da gramática do sânscrito, que era justamente para Schleicher 
o protótipo de uma língua flexional). Com isso se dá mais 
rigor científico à teoria de Schleicher, mas ela continua a ser 
muito vaga e ampla demais, principalmente em relação ao 
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grupo das línguas aglutinantes, que ficou sendo uma enorme 
cesta onde se aglomeram as estruturas lingüísticas mais 
variadas. 

Em relação ao nosso caso vertente, o da interpretação dos 
tupinismos no português do Brasil, o que há de mais importante 
a frisar na influência da teoria é que, como para Schleicher 
as línguas dos povos selvagens atuais eram aglutinantes (pois 
só considerava isolante o chinês e as línguas afins do Tibet 
e o flexionalismo se restringia às línguas indo-européias e às 

· semíticas), os nossos estudiosos tomaram ao pé da letra a 
caracterização e passaram a ver em todo vocábulo de origem· 
TUPi uma aglutinação pura e simples. Criou-se assim uma 

1 técnica para a etimoloma dos tupinismos íngênua e simplista: 
a de decompor o vocábulo em elementos formadores que aes
sem uma combinação de significações razoàvelmente aceitável 

\ 

para a significação global. Se aplicássemos essa técnica aos 
têrmos portuguêses, por exemplo, teríamos soldado explicado 
como" (um homem) dado (ao)sol", o que não seria logicamente 
_absurdo mas é um disparate dentro da ciência da linguagem. 
No fundo, vem a ser uma ressurreição do método etimológico /' · 
~e Frei Isidoro de Sevilha, que o advento da lingüística no 
século XIX parecia ter enterrado definitivamente. 

Muitas das etimologias dos nossos tupinólogos são assim 
feitas no ar, controvertidas, incertas ou forçadas, partindo de 
uma premissa teoricamente falsa - a de que o tupi é uma 
língua aglutinante stricto-sensu e nêle tudo se há de explicar 
por aglutinação. Além disso, o estudo dos tupinismos se orien
tou exclusivamente para a etimologia, sem cogitar da palavra 
em si, da sua aplicação, do seu valor cultural ou estilístico, 
da maneira por que se estruturou no léxico português, que 
são problemas dos mais importantes nas linhas da lingüística 
moderna. 

O grande exemplo do estudo de tupinismos, como geral
mente se processou entre nós, é a obra de Teodoro Sampaio 
- O Tu pi na Geografia Nacional, que marcou época na nossa 
tupinologia (1928). É verdade que no âmbito dos topônimos, 
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que foi o que mais focalizou Teodoro Sampaio, o método ofe-
rece mais solidez, porque - como êle próprio acentuou no 
"Prefácio" - se trata de denominações muitas vêzes dadas 
pelos "línguas" das bandeiras, que eram indivíduos bilingües 
empregando elementos TUPÍ para um topônimo de natureza 
descritiva, processo generalizadíssimo na toponímia de qual-
quer língua, como se exemplifica em português com Aguas 
Belas, Montes Claros, Belo Horizonte, Serra Azul e assim 
por diante. É inegável, por exemplo, o intento de compo-
sição dessa espécie com as formas TUPÍ ita "pedra" ou i "água" 
(um /"i/ posterior, que às vêzes se resolve na fonética hispano
portuguêsa sob a forma ig, em que o / g/ é a interpretação, 
aos ouvidos europeus, da velaridade da vogal). Mas a gene
ralização do princípio a todos os tupinismos é evid.entemente 

e :alaz. 
Podemos assim resumir a situação dos estudos lingüísticos 

indígenas, nessa parte que chamamos a tupinologia, dizendo 
que êles se desenvolveram, não pelo contacto direto das línguas 
vivas no seu habitat, mas com um caráter filológitCo de in
terpretação de textos antigos escritos em TuPÍ numa litera-

Ir 

tura missionária. Daí resultou a focalização dessa espécie de @ 
(_ língua franca que é o TuPÍ jesuítico ou _':língua _g·eral". E também 

a focalização dos empréstimos vocabufares feitos pelo português · (B 
do Brasil ao TUPÍ assim generalizado e utilizado como meio 
de intercâmbio no período colonial. 

Qualquer dêsses três estudos tem o seu interêsse e é justo 1 

que se faça. Compreendemos que haja estudiosos dedicados 
à filologia dos textos TuPÍ da época colonial, bem como que 
outros procurem depreender a organização da língua geral 
na base dos falares TuPÍ com que os missionários entraram 
em. contacto e o fenômeno da radicação e expansão da língua 
indígena assim trabalhada pela mentalidade ocidental. Com
preendemos, finalmente, .que se queira deslindar a contribuição 
dêsse TUPÍ catequético no português do Brasil e de maneira 
geral o enriquecimento léxico do português pelo contacto 
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com os índios aculturados e os mestiços de fala TUPÍ ou 
bilingües. 

O que não é, porém, admissível é tomar êsses três desi
deratos como uma verdadeira lingüística indígena e pôr de 
lado as línguas indígenas, que estão ràpidamente desapare
cendo, para se fixar exclusivamente êsse estudo de gabinete. 
Nem é admissível a atitude implícita, e até explícital de des
prêzo pelas verdadeiras lín,guas indígenas, que passam a ser 
"TuPi impuro", "línguas travadas", "deturpações do TUPí 
clássico", da mesma sorte que a filologia tradicional, anterior 
à lingüística, só se preocupava com o grego homérico, com 
o italiano de Dante e assim por diante, sem cogitar da língua 
viva que funcionava em tôda a sua exuberância em volta dos 
eruditos em sua Tôrre de Marfim. 

É verdade que, paralelamente a êsse desenvolvimento da 
tupinologia, houve um estudo direto, muito mais concreto, das 
línguas indígenas em seu habitat, conduzido principalmente 
por pesquisadores etnográficos. É o que apreciaremos na 
palestra seguinte. 

• 
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OS ESTUDOS LINGülSTICOS NO PASSADO. 
A PESQUISA ETNOLóGICA 

r 

Na palestra de hoje vamos tratar dos estudos lingüísticos 
que resultaram das pesquisas etnológicas no ambiente indí
gena brasileiro. Ao mesmo tempo que se desenvolvia aquela 
tupinologia, que apreciamos na palestra passada, firmou-se um 
estudo mais propriamente lingüístico, in loco, junto aos indíge
nas. Encetaram-no três grupos diferentes de pesquisadores. 

De um lado, muitos geógrafos, naturalistas e etnólogos, 
em regra europeus, que nas suas pesquisas referentes às suas 
ciências particulares também se preocuparam com a língua. 
De outro lado, alguns pesquisadores brasileiros que lhes se
guiram o exemplo ou foram levados a se interessar pela língua 
em função de certas atividades, como os participantes da 
Comissão Rondon, que na sua tarefa de abertura de caminhos 
pelo nosso sertão e instalação de linhas telegráficas teve um 
contacto muito grande com os índios, de que provieram ob
servações , e pesquisas de ordem etnográfica e lingüística. Fi
nalmente, temos os missionários, que, vivendo entre os índios 
para fim de catequese, também estudaram as línguas indí
genas e registraram muita coisa a ~espeito. 

~ste último grupo seguiu a orientação dos seus predeces
sores da época colonial e podemos a êles estender a apreciação 
feita a respeito na palestra passada. Deixaram-se dominar 
pelas linl1as da gramática ocidental; falta-lhes um aparelha
mento técnico em lingüística, e o seu intento essencial é fazer 
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da língua indígena um meio de catequese e um instrumento 
de ação na propaganda religiosa. Isso, à luz objetiva da 
ciência lingüística, prejudica o seu trabalho, embora êles te
nham a seu favor um conhecimento prático valiosíssimo, hau
rido num contacto prolongado e permanente com os indígenas, 
e se tenham tornado capazes de falar correntemente as línguas 
que teoricamente se propuseram a examinar. Sob êsse aspecto 
trouxeram contribuições de importância. Podemos citar entre 
êles - Frei Fidelis de Alveano, com uma gramática, um di
cionário e um vocabulário prático das línguas TuKÚNA no 
Amazonas, publicados na Revista do Instituto Histórico em 
1944, Frei Mansueto de Val Floriana, com um gran·d.e dicio
nário KAINGÁNG-Português e Português-KAINGÁNG (Santa Ca
tarina) e ainda um ensaio de gramática KAINGÁNG, publicados 
em 1918 na Revista Museu Paulista, Frei Antônio Jaconi (1947), 
com uma pequena gramática e dicionário da língua TUCANO 
(Amazonas), em cujo prefácio frisa bem o objetivo precípuo 
que é em regra o de todos êsses trabalhos lingüísticos miss~o
nários: "o presente folheto" - diz êle - "destinado princi
palmente para uso dos Salesianos e Filhos de Maria Auxilia
dora que trabalham nas Missões de Taraguá, Jurueté e Pari 
Cachoeira, não considera diferenças entre aquêles idiomas", 
- e isto, evidentemente, em virtude do seu objetivo exclu
sivamente de finalidade missionário: só o preocupa a língua 
como meio de catequese para todos os agrupamentos tribais 
e visa assim a uma espécie de normalização do TucANo para 
êsse fim. Citemos ainda Frei Alberto Kruse, que tem em 
alemão vários ensaios (Bausteine "pedras de construção ou 
fundamentais") "para uma gramática prática do MUNDURUKÚ" 
(1931), isto é, não uma gramática descritiva de intuito de 
pura observação científica, mas "prática" a fim de tornar o 
missionário senhor da língua para a catequese. Já outro tra
balho de Frei Kruse é um estudo sôbre o sistema fonético do 
MuNDURUKÚ do Tapajós, revelando boa base de conhecimentos 
fonéticos com um apreciável sistema de transcrição dos sons 
típicos da língua (1933). Também cabe citar os trabalhos de 
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Frei Hugo Mense, entre os quais um catecismo em MUNDURUKÚ 
(à maneira dos catecismos em tupi da época colonial) e Frei 
Antônio Maria Sala, que se dedicou ao KAYAPÓ (Pará) e tem 
um ensaio de gramática dessa língua JÊ; outro ensaio gra
matical, a citar, é sôbre a língua B'ORÔRO ou dos CoROADOS de 
Mato Grosso, organizado por um grupo anônimo de Salesianos. 

Isto quanto aos pesquisadores que coloquei no terceiro 
grupo, para fins de exposição mais metódica. 

No segundo grupo - o dos pesquisadores em geral -
têm importância históri•ca a figura de Couto de Magalhães e 
até certo ponto Alfredo Escragnolle Taunay, aquêle Visconde 
de Taunay, que foi uma das personalidades mais interessantes 
do Império - militar, engenheiro, cientista, literato, político, 
com um espírito de pesquisador nato que o levou a .uma tal 
ou qual curiosidade pelas línguas indígenas. Couto de Ma
galhães é o pioneiro dêsse grupo de militares, que, · como os 
da Comissão Rondon, tendo de trabalhar no interior do Brasil, 
se interessaram pela etnografia e lingüística indígena. O Sel
vagem de Couto de Magalhães (em 1876, 3.a ed . . em 1935) marcou 
época neste sentido. Também se pode citar, mais recentemente, 
Hurl~y, Pompeu Sobrinho, Braulino de Carvalho, o coronel 
Telêmaco Borba, o etnólogo pernambucano Estêvão de Oli
veira (cf. Baldus, 1954), e, principalmente, Capistrano de 
Abreu. 

Capistrano, como se sabe, foi uma grande figura de eru
dito e pesquisador, um dos nossos estudiosos mais sérios. Entre 
as suas fontes de interêsse, que eram tudo que s~ referia ao 
Brasil (terra e homem), colocou o estudo das nossas línguas 
indígenas. O seu perfil psicológico, curiosíssimo, bem ressalta 
da sua Correspondência, recentemente editada pela Biblioteca 
Nacional graças à iniciativa de José Honório Rodrigues, que 
continua nos estudos históricos a tradição de método e pro
bidade científica do mestre; pessoalmente, tenho para mim 
um complemento dêsse perfil psicológico em virtude de sau
dosas palestras com um cunhado de Capistrano, o Dr. Joaquim 
de Castro Fonceca, que conheci no fim de uma vida desam-
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biciosa e vivaz de scholar e poeta desinteressado de publici
dade. No âmbito da lingüística indígena, Capistrano nos deixou 
um alentado estudo sôore a língua dos KAXINAWÁ, que é tra
dicionalmente considerada do pequeno grupo PÂNO (1914). A 
maneira por que fêz a pesquisa revela espírito altamente cien
tífico: trouxe para casa como informantes dois índios, que lhe 
cedeu o general Rondon, e colocou-os como seus empregados, 
para grande apreensão da espôsa, como me contava Castro 
Fonceca. tsse processo de trazer o índio informante a nós, 
em vez de irmos a êle, é cômodo e sem inconvenientes para a 
pesquisa lingüística, onde se prescinde a rigor do ambiente 
cultural tribal, e poderia ser desenvolvido de maneira metó
dica mediante a colaboração do Serviço de Proteção aos índios, 
que se encarregaria de mandar os informantes às instituições 
pesquisadoras. O trabalho de alto nível de Bloomfield, nos 
Estados Unidos, sôbre várias línguas indígenas norte-americanas 
foi feito, por exemplo, em condições análogas. 

O estudo de Capistrano é importante sob vários aspectos. 
Conseguiu reunir uma fraseologia enorme sôbre a língua, que 
lhe permitiu uma coleta de formas vivas em contexto, e não 
isoladas como geralmente se tem feito entre nós, perguntando
se ao informante itens vocabulares soltos com inconv·enientes 
que apreciaremos daqui a pouco. A principal restrição que 
se pode fazer a êsse estudo sôbre o KAXINAWÁ, é a falta de 
organização interna. tle não nos dá um levantamento gra
matical coerente da língua, mas se limita a observações sôbre 
a fonética e a morfo{gia, passando logo à fraseologia e ao re
gistro léxico na base dela. Mas de qualquer maneira é um 
trabalho honesto, lúcido e percuciente. Para se ver o seu 
valor, basta dizer que o lingüista norte-americano Paul Garvin 
(1946), da Universidade de neorgetown, fazendo a resenha 
da 2.ª edição do livro de Capistr&no (a qual traduzi no mesmo 
ano para o Boletim de Filologia) conseguiu estabelecer um 
quadro sistemático de fonemas, dentro da teoria fonêmica 
rigorosa, na base dos dados fonéticos de Capistrano, fornecidos 
ainda em moldes de fonética naturalística, que apreciamos na 
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segunda palestra dêste Curso. É que os achou bastante pre
cisos e fidedignos para autorizar tal tentativa. É pena que 
ainda esteja inédito, e talvez extraviado, um outro trabalho, 
nos mesmos moldes, de Capistrano de Abreu sôbre a língua 
dos BAKA'iRf, da família KARIB (*). 

Chegamos agora ao terceiro grupo dos pesquisadores de 
• A • , • proven1enc1a europeia, que se preocuparam com as nossas 

línguas indígenas. 
Tinha eu dito, de início, que é um grupo bastante hete

rogêneo, constante de geógrafos, naturalistas e etnólogos. Não 
há propriamente entre êles nenhum lingüista, embora alguns, 
como Koch-Grünberg, tenham tido iniciação lingüística em 
sua mocidade. Do ponto de vista histórico, podemos citar logo 
o francês Castelnau, cujo interêsse foi especialmente geográ
fico mas nos deixou na sua obra sôbre a América do Sul 
(1850-1) uma série de vocabulários, reunidos no volume V, 
sôbre as línguas indígenas. Faz uma transcrição dos têrmos 
pela grafia francesa, sem maior precisão fonética portanto, 
e muitas vêzes são registros de segunda mão, transcrevendo 
as informações de outros, especialmente um engenheiro francês 
Renault, que vivia há muito no interior do Brasil e teve con
tacto intenso com o viajante seu conterrâneo. 

A grande figura, porém, que mais interessa ao histórico 
dos estudos lingüísti<::os indígenas no Brasil, é a do alemão 
K. Fr. Ph. von Martius. Não tinha êle formação lingüística; 
era um naturalista, da mesma sorte que o seu companheiro 
de viagem e pesquisa Spix, que morreu antes da publicação 
da obra resultante de um esfôrço comum - Contribuições à 
Etnografia e Lingüística Americanas (1867). Mas era um ho
mem de grande compreensão e entusiasmo pela pesquisa cien
tífica, e o segundo marco nesse sentido. Aí temos um apa
nhado de dialetos TUPÍ, um dicionário da língua geral bra-

(*) Os dados l ingüísticos sôbre êsse idioma foram parcialmente 
aproveitados em seu trabalho OS BACAERIS, publicado em Ensaios e 
Estudos. 
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sileira, português-alemão (onde dá o têrmo indígena e a tra
dução em português e alemão) , glossários de algumas outras 
línguas e dialetos, incluindo especificadamente várias línguas 
JÊ, dialetos Go1TAKÁ, dialetos KREN ou GERÊN e dialetos "GucK" 
ou "Coco", além de outras nações que considera de afinidade 
incerta. Essa divisão dos vocabulários decorre da classificação 
que Martius fazia para os índios e as línguas indígenas do 
Brasil, a que ainda voltaremos mais tarde. Êle teve o grande 
merecimento de depreender o grupo JÊ, que era antes con
fundido naquele heterogêneo melting-pot do chamado grupo 
TAPÚYA (de que falamos na palestra passada). Martius é que 
mostrou primeiro, de maneira lúcida, que a denominação de 
TAPÚYA não tinha sentido numa classificação científica dos 
índios e línguas. É certo que cometeu o êrro (compreensível 
num pioneiro) de destacar do grupo JÊ outro KREN, ou GERÊN, 
que no fundo é sempre JÊ. É que partiu dos nomes tribais, 
alguns dos quais terminam em -yé (donde pelo destaque da 
partícula o nome tradicional JÊ) enquanto outros terminam 
em kren. Martius deduziu que isso significava uma diferen
ciação étnica, quando tal não é o caso; trata-se de uma simples 
seleção de sufixos gentílicos, onde -kren é provavelmente o 
mesmo têrmo para "cabeça" que aparece em tôdas as línguas 
JÊ. Outra sua ilusão foi a das tribos "GucK" ou "Coco", em 
que reuniu as mais variadas tribos NÃo-TuPí (umas JÊ, outras 
KARÍB, outras AnuÁK, por exemplo, grupos êstes dois últimos 
que Martius ignorou). Uma parte final do 2.0 volume de 
Martius apresenta glossários de dialetos usados nos limites 
setentrionais do Brasil, isto é, línguas que são comuns ao 
Brasil, à região andina e às Guianas, e um dicionário GALmÍ, 
segundo uma velha coletânea francesa, que não resultou, pois, 
de coleta direta do autor. Coleta de segunda mão é também 
a de nomes de plantas, animais e lugares em TUPÍ, cuja reunião 
o interessou como naturalista. A parte mais valiosa do vo
lume, assim heterogêneo e complexo, é evidentemente a ter
ceira em que há coletas feitas diretamente por Martius ou 
por Spix e de várias línguas que depois se extinguiram, como 
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o AKRoÁ-MIRIM cujo registro de Martius é pràticamente a 
única documentação que nos resta da língua e nos permite 
verificar a sua estreita afinidade com o XAVÂNTE e XERÊNTE 

dentro do grande bloco JÊ. As suas coletas apresentam, não 
oBs._tante, defeitos técnicos de monta. Em primeiro lugar, é 
ape~as vocabulário: o pesquisador fornec~ ao informante um 
têrm\ português e registra a resposta. Ora, o conceito de f 
vocáb~o · entre uma língua e outra nem sempre coincide e o 
que é ~cábula numa língua em outra pode corresponder a \ 
uma locuÇão ou um mero semantema. Na coleta do A.KRoÁ, 
por exemplo, há itens (a tradução é dada em latim, como 
muitas vêzes faz Martius), há itens, dizia eu, que parecem 
morfologicamente incertos, na língua indígena. Assim, para 
a idéia de "caçar" r.egistra-se krõwatzasari com a tradução 
latina venor, mas também venatum ecimus entre parênteses. 
Em segundo lugar, o vocabulário é uma lista arbitrária e 
irregular, isto é, não segue um padrão fixo de itens selecio
nados, mas antes apenas consulta as possibilidades do mo
mento, com vocábulos sem maior interêsse do ponto de vista 
lingüístico ou mesmo etnográfico; haja vista um têrmo para 
"homem negro" (lati1n "rethiops"), decorrente do contacto 
dos índios com a civilização luso-brasileira e inteiramente à 
margem do léxico nuclear da língua. Em terceir<? lugar, 
Martius faz a transcrição em grafia alemã, _ sem fidelidade fo
nética à língua nativa, e não raro parece ter em mente os 
valores de letras portuguêsas; o seu emprêgo do j, por exem
plo, não é muito claro, pois não se sabe até que ponto equiv~.le 
ao /y/ consonântico alemão ou se se deixa levar às vêzes pelo 
som português da letra (uma fricativa chiante). E finalm·ente 
não há análise mórfica dos vocábulos, nem · como tentativa. 
Para o AKnoÁ, por exemplo, distingue como têrmos diversos 
"pai" e "tio (materno)" (latim "avunculus"), quando o exame 
das formas mostra se tratar do mesmo têrmo, o que será per
feitamente compreensível num sistema de parentesco matri
linear: jungamá é "avunculus" e gamá é "pai". Tudo indica 
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que, na análise mórfica, o que consta, no primeiro têrmo, é 
"meu pai" e no segundo apenas "pai". 

Depois de Martius, temos várias figuras outras de pes
quisadores que merecem a nossa gratidão e respeito. Nes,.tá'" 
rápida resenha quero apenas destacar três delas, acrescy:Ias 

• de uma quarta, que já é mais nossa, pois se trata de um alemão 
~~ naturalizado e radicado no Brasil. 

C) ~ ~ Citemos em primeiro lugar Karl von den Steinen. Era 
.. & " µm médico psiquiatra, que, numa viagem em volta do mundo 
~\ para fins de estudos de medicina, entrou em contato em Havai 

{<.~-V- com o célebre etnólogo alemão Bastian e passou a dedicar-se 
0 à etnologia. Foi já como etnólogo que empreendeu expedi-

ções ao rio Xingu, trazendo grandes contribuições à etnografia 
e à geografia da região (1886). 

O seu trabalho mais importante e específico de caráter 
lingüístico é sôbre a língua BAKAIRÍ, do grupo KARIB, pràtica
mente descoberta e depreendida por êle, sugerindo provàvel
mente a Capistrano de Abreu o estudo inédito a que há pou<:o 
aludi (1892). tsse livro de von den Steinen apresenta um 
bom exemplo das qualidades e falhas dessa atividade sôbre 
as nossas línguas indígenas como conseqüência de um objetivo 
primacialmente etnológico. Assim, não houve o propósito de 
estabelecer cabalmente a gramática do BAKAIRÍ, emoora haja 
um notável esfôrço de reconstituição do sistema fonético co
mum KARIB. O livro anuncia-se como gramática, mas na 
realidade só oferece notas sôltas, de intenção gramatical, ora 
descritiva, ora histórica, e entra logo no registro de vocábulos 
e frases. Ao nos expor a maneira por que foi feita a coleta, 
revela certos defeitos de técnica de pesquisa, ao mesmo tempo 
que uma grande honestidade e seriedade ao anotá-los e re
conhecê-los. Por exemplo: explica-nos a grande dificuldade 
que teve para arrancar do índio informante um vocábulo 
correspondente a "amar"; procurou sugerir uma porção de 
coisas que conduzissem o índio a essa idéia, inclusive a idéia 
oposta de "ódio", citando as tribos inimigas figadais dos BA
KAIRÍ, mas o índio não conseguia acompanhá-lo e o result ado 
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foi uma resposta que von den Steinen desconfia não querer 
dizer nada. Surpreende-se aí, concretamente, a precariedade 
que há em propor a um informante a tradução de um vocábulo 
sôlto, cunhado em nossas línguas em função de uma nossa 
visão cósmica definida, em vez de depreender os vocábulos 
indígenas, em sua forma e em seu valor semântico, de frases 
e narrativas espontâneas, onde uma análise rigorosa pode do 
sentido global chegar aos sentidos vocabulares parciais. De 
outra feita, o pesquisador pediu a tradução da frase - "O 
capitão" (nome que recebem os chefes indígenas em português 
depois de confirmados em seu cargo tribal pelas autoridades 
brasileiras) "O capitão caçou uma onça"; mas a resposta foi: 
"Qual nada! O capitão não caçou onça nenhuma!" 

Depois de Karl von den Steinen, temos a figura de 
Theodor Koch-Grünberg, que foi um continuador daquele 
primeiro. A sua preocupação científica foi de início a filo
logia clássica, como professor de letras clássicas; mas muito 
môço enveredou para a etnografia e participou da segunda 
expedição ao Xingu, com Hermann Meyer, e de volta foi tra
balhar com Bastian no Museu Etnográfico de Berlim. O seu 
título de doutor em etnologia lhe foi dado com uma tese sôbre 
os nossos índios GuAIKURÚ, do sul de Mato Grosso e no Chaco, 
e daí por diante se dedicou a pesquisas muito intensas entre 
os nossos indígenas. 

A literatura etnológica de Koch-Grünberg é enorme. O 
seu livro mais famoso é a descrição da viagem de "Roraima 
ao Orinoco" (1911), onde faz estudos demorados sôbre as 
várias línguas indígenas que foi encontrando pelo caminho. 
A sua grande contribuição à lingüística indígena brasileira 
vem da atenção que dedicou aos grupos lingüísticos ARUÁK 
e KARÍB, ressaltando-os nitidamente em face do TUPÍ e do JÊ. 
Deu-nos uma gramática do TAULIPÂNG, mas a maioria dos seus 
trabalhos lingüísticos são vocabulários, como acontece com 
os demais pesquisadores do passado. Como von den Steinen, 
tem uma boa compreensão do problema fonético (ainda em 
suas diretrizes naturalísticas, não-fonêmicas) e faz o registro 
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com objetividade em transcrição fonética. A sua gramática 
do TAULIPÂNG não é, porém, uma exposição sistemática e se 
pauta em princípio pela gramática ocidental. Koch-Grünberg 
é assim um bom exemplo de como a formação lingüística de 
cunho filológico, pelas diretrizes tradicionais dos estudos de 
letras, pouco serve para a pesquisa lingüística de campo nos 
grupos "primitivos", onde a língua se caracteriza pelo ex
clusivismo da oralidade, como apreciamos em palestra anterior. 
O seu grande e inegável merecimento nas suas contribuições 
lingüísticas não decorre da preparação filológica da mocidade, 
e sim da formação etnológica que adquiriu e da sua própria 
capacidade mental e espírito de pesquisador nato. O seu lastro 
filológico não o coloca em posição especial em face de seus 
companheiros de mais relêvo, como von den Steinen e Paul 
Ehrenreich, que não vieram para a pesquisa lingüística com 
êsse lastro. 

t!ste último, Paul Ehrenreich, é justamente a terceira fi
gura das que, de início, destacamos para citar especialmente 
nesta palestra. Tinha uma concepção muito nítida dos pro
blemas da lingüística indígena no Brasil, como mostra um 
seu importante artigo, transcrito em português (tradução de 
Capistrano de Abreu) na Revista da Sociedade de Geografia 
do Rio de Janeiro, (1892) onde aprecia as contribuições de 
Martius, de von den Steinen, de Koch-Grünberg etc. e traça 
certos lineamentos para os estudos futuros. Os seus estudos 
sôbre o XAVANTE e o XERÊNTE (1894-5), as duas línguas JÊ, ainda 
vivas, que parecem formar com o AKROÁ um sub-grupo bem 
definido, são muito apreciáveis; nota-se aí um maior senso de 
exposição gramatical e uma maior sensibilidade à estrutura 
peculiar de uma língua indígena, do que em regra nos tra
balhos de ordem gramatical que temos citado. 

Chegamos finalmente à quarta figura a que me referi de 
início e disse ser pràticamente brasileiro, porque naturalizado 
e radicado no Brasil: Curt Nimuendaju. Era êle alemão de 
nascimento, não tinha formação universitária e veio para o 
nosso país muito môço, sem objetivos de pesquisa científica, 
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ao contrário dos seus conterrâneos cuja obra acabamos de 
comentar. Aqui é que passou a se dedicar aos problemas in
dígenas do Brasil e se tornou um dos nossos etnólogos mais 
abalizados. A sua seriedade de propósitos era extraordinária, 
e compensava de sobra a falta de background cultural da 
mocidade. Encarava os índios com larga simpatia humana e 
sentia-se bem vivendo entre êles. Dominava várias línguas 
indígenas e tão bem se irmanou aos seus amigos indígenas, 
que foi adotado pela tribo guarani dos APAPOKÚVA, recebendo 
o nome de "Nimuendaju'' (isto é, "aquêle que veio viver entre 
nós"), nome com que se registrou brasileiro, abandonando 
o seu nome alemão de família Unkel. 

A sua obra lingüística é enorme. Fiz dela um levanta
mento para o Museu Nacional, em referência à parte publi
cada, num pequeno fascículo intitulado A Obra Lingüística de 
Curt Nimuendaju (Publicação Avulsa n.º 29 do Museu Na
cional, 1959), mas há urna grande porção inédita, adquirida 
pelo Museu Nacional e cujo levantamento preliminar foi feito 
pela antropóloga Yonne Leite e deve sair publicado na Revista 
de Antropologia de São Paulo. Nessa parte inédita, há evi
dentemente muitos rascunhos da parte já publicada e coisas 
que talvez o próprio autor tenha abandonado; mas apesar disso 
contém dados valiosos, principalmente porque muitos dos tra
balhos etnológicos de Nimuendaju foram publicados sem a 
parte lingüística específi·ca, que em regra êle punha em apên
dice. Tal é o caso do seu livro sôbre os Api~yé, que existe 
numa versão inglêsa dirigida por Robert Lowie, o grande 
etnólogo norte-americano, amigo e admirador de Nimuendaju: 
o apêndice lingüístico é um dos inéditos, que arrolou Yonne 
Leite. 

De maneira geral, Nimuendaju adotou a técnica de coletar 
vocabulários, deixando a gramática de lado. Tem entretanto, 
também, coletas de lendas e uma gramática da língua XrPÁYA 
(TuPí). A crítica que se pode fazer ao grande pesquisador é 
a mesma que aos seus companheiros de orientação etnológica. 
Primeiro, a ausência de análise mórfica, própriamente dita, 
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nas listas vocabulares; às vêzes há uma tentativa nesse sen
tido, mas in·coerente, incompleta e mais ou menos impressio
nística. Segundo, a importância quase exclusiva dada ao vo
cabulário, com desprêzo da estrutura gramatical da língua e 
do seu sistema fonético cabal. Todos êsses etnólogos, quando 
faziam estudos gramaticais, os entendiam como notas mais 
ou menos sôltas e não como uma apresentação sistemática e 
compreensiva. Além disso, dão excessiva importância aos 
lineamentos da gramática ocidental, tão deficiente em relação 
à própria estrutura das línguas ocidentais, e procuram a 
essa luz entender a língua indígena. No seu trabalho sôbre 
o XIPÁYA, por exemplo, Nimuendaju fala-nos de certos verbos 
que se acompanham da partícula zeo, que êle interpreta como 
índice de "dativo", e declara: "êsses verbos, de acôrdo com a 
sua natureza, deveriam, entretanto, reger acusativo"; o que 
quer dizer que correspondem a verbos que em português e 
alemão são transitivos diretos, como ipuzi (tfr representando 
um /f/ bilabial) correspondente a português "fazer" e alemão 
"machen". O etnocentrismo é, pois, evidente. Mas a per
cuciência de Nimuendaju o levou a não raro superar essa de
ficiência, como acontece, no próprio estudo sôbre o XIPÁYA, 

no capítulo dedicado à partícula apa, elemento gramatical 
típico do XrPÁYA, cuja função - afirmativa, interrogativa, 
reflexiva, conforme o caso - o autor compreende e nos ex
plica bem. 

A maior crítica, porém, que se pode fazer a todos êsses 
estudos lingüísticos, como complemento dos etnológicos, é q\le 
a língua é aí sempre vista de maneira subsidiária e não es
sencial. Procura-se a comunicação com os nativos; procura-se 
estudar a língua como elemento cultural, e procura-se estudá
la para melhor autenticação dos dados etnológicos, geográficos 
e físicos. A comunicação com os nativos é um propósito prá
tico, que só secundàriamente concorre para a pesquisa lin
güística, e, se os pesquisadores que estamos apreciando se li
mitassem a isso (como muitas vêzes aconteceu com os mis
sionários), pouca contribuição teriam trazido para o progresso 
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dos estudos de lingüística indígena. O objetivo de colhêr 
através da língua dados etnológicos, geográficos e físicos coloca 
também a língua sob a égide de outros interêsses que não os 
lingüísticos, mas é um meio _de se chegar ao mundo extra
lingüístico que o indígena criou e onde funciona a língua 
nativa. Finalmente, a língua, vista como um elemento cul
tural de per si, exerce uma atração própria sôbre o etnólogo 
e o leva a um estudo de maior profundidade. 

Na realidade, porém, foi o segundo desiderato o que pre
dominou nos nossos pesquisadores etnológicos. Daí a preo
cupação de levantamento de vocábulos (independentemente 
da análise estrutural da língua) e adoção, explícita ou im
plícita, de uma série de itens vocabulares padrão - Leitworter 
(vocábulos-guias) dos etnólogos alemães: têrmos de parentesco, 
partes do corpo, coisas da natureza, objetos de cultura ma
terial, e, depois disso, não sempre, adjetivos (especialmente 
nomes de côres), verbos de atividade comum e algumas par
tículas. É claro que numa série dessas o interêsse etnológico 
é muito maior que o lingüístico. Vimos em palestra anterior 
com que facilidade os vocábulos (focalizados a rigor nos seus 
semantemas) podem ser tomados de empréstimo, e isso tanto 
mais quando se trata de têrmo especificamente cultural. Nessas 
condições os objetos de cultura material formam um conjunto 
de têrmos lingüisticamente muito pouco adequados para ca
racterizar uma língua em seu léxico nuclear. Mesmo os têrmos 
de parentesco não são seguros para o trabalho comparativo: 
são substituídos com relativa facilidade, porque dependem 
muito da estrutura familiar, que varia muito no tempo, e 
são até certo ponto passíveis de empréstimo (assim, em SUYÁ, 

uma língua JÊ, o nome para "espôsa" não é da raiz JÊ /mpron/, 
mas um empréstimo ao TUPÍ - kuna). Quem partisse da 
idéia preconcebida de assinalar a afinidade lingüística essen
cialmente na base dos têrmos de parentesco, poderia chegar 
à conclusão de que o francês e o português não são línguas 
afins, pois temos: frere em face de irmão, soeur e~ face de 
irmã, oncie em face de tio, tante em face de t ia, coitsin em 
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face de primo, neveu em face de sobrinho, grand-pere em face 
de avô, beau-p·ere em face de sôgro, bru em face de nora, e, 
em vista de tantas discrepâncias, poderia até duvidar que pere 
e mere, apesar das consoantes iniciais comuns, fôssem cog
natos com pai e mãe. 

A individualização de coisas da natureza nem sempre 
também se impõe espontâneamente, e da mesma maneira, 
aos grupos humanos (e alguns itens são específicos de deter
minados ambientes). As partes d.o corpo é que nessa série 
melhor se reportam a êsse vocabulário nuclear a que há pouco 
me referi; mas ainda aqui é preciso atentar como variam os 
conceitos para certas partes do corpº como "braço" ·e "perna'' 
e suas divisões. Nas línguas JÊ, por exemplo, o radical para 
"perna" (a rigor a parte abaixo do joelho) /ta:/ é substituído 
por /hi/ "ôsso" em XERÊNTE e por /para/, variante de /par/ 
"pé" em PuKOBÜÉ, e para ''pescoço" o RANKOKAM-ÉKRA apre
senta o radical /pa/, que alhures é "parte superior do braço" 
(Camara, 1959). 

De qualquer maneira, todos êsses trabalhos, principalmente 
os dos pesquisadores mais competentes, como von den Steinen, 
Koch-Grünberg; Ehrenreich, Nimuendaju (e ainda Capistrano 
de Abreu) constituem uma base de informação precisa, muito 
útil ao prosseguimento dos estudos lingüísticos indígenas. E o 
tipo de pesquisa que predominou - o de levantar o vocabulário 
da língua debaixo de uma série padrão de itens de interêsse 
etnológico - teve pelo menos a vantagem de permitir um 
exame comparativo amplo, porque de um a outro pesquisador 
vamos encontrar sempre os mesmos itens semânticos. Foi uma 
evidente melhoria em relação a Martius, que ficava obtendo 
a esmo os vocábulos, conforme as possibilidades da coleta. 
Dêsse trabalho, profundo e sério, apesar de suas deficiências, 
resulta, pois, uma base teórica para a compreensão das línguas 
indígenas e a tarefa da sua classificação. 

O problema d.a classificação das línguas é a um tempo 
lingüístico e etnológico, porque há muito que a etnologia. cos
tuma classificar os grupos étnicos na base da classificação 
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das línguas que êles falam. Os nossos p·esquisadores etnoló
gicos tiveram muito naturalmente essa preocupação. Martius 
teve o merecimento de destacar nitidamente o grupo JÊ, apesar 
dos seus equívocos com um suposto KREN e um suposto "Coco". 
Karl von den Steinen focalizou o KARÍB, que êle preferia 
chamar KARAÍB, filiando a um vocábulo equivalente a "não 
como nós" e aplicado pelos índios aos portuguêses e brancos 
em geral. Koch-Grünberg focalizou o KARÍB e ainda o ARuÃK. 
Nimendaju estudou intensamente o JÊ e de maneira geral pro
cedeu a uma divisão cuidadosa de todos os grupos e línguas 
indígenas brasileiros, o que concretizou num "mapa etno
lingüístico", de grande complexidade de apresentação, que 
ainda está inédito, mas vai ser publicado pelo Conselho Na- · 
cional dos índios em coparticipação com o Museu Nacional. 

Paremos, porém, aqui, uma vez que, de acôrdo com o 
nosso programa, a classificação das línguas indígenás deve ser 
assunto de palestras especiais a seguir. 
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VIII 

OS ESTUDOS LINGüíSTIC08 NO PRESENTE 

Continuando o exame dos estudos lingüísticos indígenas 
no Brasil, vamos hoje nos deter um pouco no~ trabalhos mais 
recentes, em que houve uma mudança apreciavel de orientação. 

Como verificamos na palestra anterior, o estudo etnológico 
das nossas línguas indígenas, isto é, o estudo de campo con
duzido com intenção precipuamente etnológica por parte de 
pesquisadores como von den Steinen, Koch-Grünberg, Ehren
reich, Nimuendaju e outros, apresentou, ao lado de grandes 
merecimentos, certas falhas básicas. 

Convém recapitulá-las, como ponto de partida para o que 
agora se vai consiaerar. 

Em primeiro lugar, foram principalmente coletadas listas 
de vocábulos; não houve tentativa cie sistematização grama
tical nem uma e:xposição cabal interpretativa do quadro de 
fonemas da língua e das suas leis de silabação e sândi. E essas 
listas de vocábulos foram organizadas com vista principal
mente no interêsse etnológico. A etnologia, a partir dos fins 
do século passado, procurando metodizar as suas pesquisas e 
levando em conta que a língua é o microcosmos da cultura 
(como ressalvamos na primeira palestra), fêz uma seleção de 
certos conjuntos semânticos preferenciais no vocabulário geral, 
a fim de se chegar através da língua à cultura do povo em 
estudo. É óbvio que nesse levantamento, dado o seu intento 
essencial, predominaram os têrmos culturais, porque a cul-
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tura - material e espiritual - é que fundamentalmente in
teress~ o etnólogo. Já para o lingüista, com outros propó
sitos, o que antes de tudo interessa, em questão de vocábulos, 
é o núcleo lexical da língua, menos passível de ser tomado de 
outra língua por empréstimo. Os têrmos de cultura material 
e mesmo os nomes de parentesco, tão importantes para a et
nologia, são lingüisticamente secundários, como apreciamos 
na última palestra, onde vimos ainda que é preciso manusear 
com cautela também, os nomes para coisas da natureza e até 
para partes do corpo. 

Uma segunda falha é que nas listas de vocábulos, assim 
levantadas, os pesquisadores das nossas línguas indígenas nunca 
se propuseram a uma análise mórfica rigorosa e sistemática, 
capaz de fornecer as formas mínimas da língua, que são os 
elementos fundamentais para o conhecimento da estrutura 
dela. Os morfemas nos darão o quadro gramatical e os se
mantemas é que na sua forma externa e na sua forma interna 
(para usarmos a terminologia de Humboldt) se prestam real-
mente a um cotejo de língua a língua, para fins de classificação 
lingüística e de interpretação dos campos semânticos de cada 
língua. Além disso, uma vez obtidos os morfemas e os se
mantemas é que se pode verificar a maneira por que se reúnem 
em vocábulos, e dessa estruturação vocabular é que se tem 
de partir para relacionar conjuntos formais de uma língua a 
outra: é ingênuo e simplista admitir de início que a um vo
cábulo de uma língua ocidental, proposto ao informante, há 
de corresponder necessàriamente outro vocábulo na língua que 
se pesquisa. As vêzes -- é certo -, encontramos nessas listas 
separações por hífens nos elementos transcritos; mas são se
parações incoerentemente conduzidas, feitas em base impres
sionística e que ficam a meio caminho do trabalho analítico. 

Isso é muito importante em referência às nossas línguas 
indígenas, porque nelas certos tipos de palavras incorporam 
um afixo de posse (são os nomes ditos da "classe inalienável", 
em terminologia lingüística), e a falta de análise mórfica in
tegral nos impede de ver o verdadeiro núcleo vocabular; ob-
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temos, por exemplo, formas diferentes para "meu ôlho,,, "teu 
ôlho", "nosso ôlho", e assim por diante, sem deslindar o que 
realmente· corresponde à idéia de "ôlho", mesmo porque na 
combinação ·entram não raro regras de sândi (morfofonêmicas) 
que nos escapam. 

Outras vêzes o que se obtém são locuções ou grupos frasais, 
em virtude da falta de exata correspondência vocabular entre 
a língua do índio informante e a do pesquisador ou em con
seqüência de uma incompreensão da parte do índio a respeito 
do que se lhe pede. Por exemplo: quando estudei as listas 
de alguns etnólogos fidedignos sôbre línguas JÊ, para fazer um 
pequeno trabalho sôbre Alguns Radicais Jê (já aqui citado) , 
encontrei na lista de Snethlage (1931) registros que me pa
recem antes pequenas frases do que vocábulos isolados. Assim, 
para "bom" em RANKOKAMÉKRA Snethlage dá /ambeihompa: / 
e /hipa: ite/, com dúvida. O elemento "bom", que aparece em 
outras línguas JÊ é /pa: /. Compreende-se que /b/ na pri
meira parte de (ambeihompa: / seja variante de /p/ (talvez 
por influência da nasal precedente), a dit•ongação /ey/ uma 
variação de /a:/, vogal anterior média muito aberta (provà
velmente como a vogal inglêsa de cat). Sabendo que /a/ em 
JÊ é um prefixo de posse ou pronome pessoal ("meu" ou "eu") 
e que /ho/ é outro (referente à terc~ira pessoa); bem como 
que em JÊ h4 consoantes oclusivas pré-nasalizadas, que às 
vêzes se simplificam para a oclusiva oral pura (mp > p), po
demos concluir que /ambeihompa: / quer dizer "eu bom, êle 
bom", orações nominais sem verbo de ligação, como é normal 
nas nossas líng:uas indígenas, em mui~as outras línguas ditas 
"civilizadas" (mesmo em latim temos - "summum jus, summa 
injuria", e em português - "tal pai, tal filho"). Naturalmente 
a resposta obtida decorreu do contexto geral em que se passou 
a pesquisa. Da mesma sorte, em /hipa: ite/ podemos deduzir 
um prefixo /hi/, variante de /ho/, e o sufixo /ti/, que é o au
mentativo geral das línguas JÊ; jsso nos leva à interpretação 
- "êle (é) muito bom". A dúvida, com que Snethlage anota 
as- duas coletas, se explica pelo aspecto anômalo em face do 
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r adical para "bom" em JÊ, mas êsse aspecto por sua vez se 
pode explicar pelo fato das coletas corresponderem a pequenas 
frases nominais, onde além disso houve alterações de fonemas 
por sândi (sonorização e mutação vocálica na parte inicial 
mais débil de /ambeihompa: /, por exemplo). Assim também, 
/hituti/, que registra Snethlage para "prêto", deve conter o 
radical /tuk/, que é o têrmo geral JÊ para essa côr, e os afixos 
/hi/ "êle" e /ti/ aumentativo: o registro é ainda uma oração 
nominal - "êle (é) ·muito prêto", talvez porque a pesquisa
dora tenha apontado para determinada pessoa de pele muito 
escura a fim de obter o nome que procurava. 

Nas coletas dos pesquisadores mais competentes, como von 
den Steinen, Koch-Grünberg, Ehrenreich, Nimuendaju e ou
tros que não consideramos particularmente, na palestra pas
sada, como E. Heinrich Snethlage (1931), Fritz Krause (1911) , 
e. H. Goeje (interessado com o KARÍB dentro e fora do Brasil) 
o cuidado da transcrição fonética, com um sistema de sinais 
gráficos independente dos alfabetos das línguas ocidentais, fa
cilita até certo ponto o estudo do material que nos fornecem, 
e às vêzes nos permite ir mais além no levantamento dos fo
nemas e na análise mórfica. Mas essa transcrição é preju
dicada por algumas falhas. A primeira é que são sistemas um 
tanto pessoais e nem sempre bem explicados. A segunda é 
que se estava numa época em que não se compreendera a es
truturação dos sons lingüísticos, que só eram considerados 
em sua realidade física A preocupação era registrar com a 
maior exatidão o som que se ouvia, de sorte que passamos a 
ter diante de nós, nas coletas, não apenas fonemas, no seu 
sentido estrutural que apreciamos na segunda de nossas pa
lestras, mas variantes posicionais, livres e até estilísticas, tra
tadas como sons autônomos dentro da língua. O material é 
muito parco e nos falta o conhecimento das condições em que 
se realizaram as coletas, para deslindar nessa complexidade 
e aparente incoerência de sons as verdadeiras linhas do sis
t ema de fonemas . 
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Outra falha foi o intento absorvente de classificação his
tórica, que implí~ita ou explicitamente regia as pesquisas. Como 
a etnologia se serve da classificação lingüística como instru
mento para uma classificação etnológica, havia de início na 
pesquisa o esf ôrço de depreender relações entre as línguas 
indígenas. É evidentemente um propósito de alto interêsse 
e mesmo um dos grandes objetivos da lingüística indígena, 
Mas, como vimos numa de nossas primeiras palestras, trata-se 
de um plano de estudo distinto do do registro e descrição da 
língua atual. A boa técnica é um exame descritivo cabal e 
rigoroso e na base dêsse exame um trabalho posterior de com
paração histórica. As monografias do passado misturam, ao 
contrário, a comparação histórica com a descrição, prejudi
cando a clareza da exposição, a precisão descritiva e até a 
segurança das conclusões comparativistas e históricas. 

Com esta nossa crítica, . que não pretende desmerecer a 
importância e o valor de vários trabalhos do passado, resu
mimos urna situação que foi sendo sentida cada vez com 
mais acuidade, daí resultando a atitude atual francamente 
renovadora. 

Talvez, em nosso próprio meio de estudiosos o primeiro 
brado de alerta tenha sido a tese do professor José Oiticica, 
apresentada no Congresso de Americanistas em Hamburgo, 
em 1930, e publicada pelo Museu Nacional: "Do método no 
estudo das línguas sul-americanas" (1933). Diga-se de pas
sagem que essa publicação é um testemunho de como o Museu 
Nacional desde cedo se interessou pelo problema das nossas 
línguas indígenas e procurou estimular o debate a respeito. 
José Oiticica, como sabemos, era professor de português no 
Colégio Pedro II, numa época em que a falta de cursos univer
sitários de letras e ciências sociais fazia dêsse Colégio um 
centro de altos estudos e seus professôres dividiam a sua ati
vidade entre a tarefa de ensinar meninos e adolescentes, no 
plano da instrução média, e a de criar um clima de elucubra
ções de alto nível em lingüística, sociologia e filosofia. Oiticica 
tinha assim uma verdadeira mentalidade e lastro universi-
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tário e sabia ultrapassar de muito a rotina do seu cargo de 
professor do ensino secundário para ascender a problemas de 
teoria da linguagem e suas aplicações. E nesse espírito voltou 
as suas vistas para a lingüística indígena brasileira. O seu 
trabalho é de grande signifi·cação para a história das pesquisas 
e ainda hoje vale pela crítica lúcida que faz à orientação da 
sua época nesse âmbito. É verdade que reservou mais a crí
tica para a tupinologia, a que dediquei uma palestra anterior, 
mostrando o pouco viso científico aí dominante. Faz, por 
exemplo, uma análise das interpretações etimológicas dadas 
para a palavra "veado" em TUPÍ, mostrando como é pertur
badora uma técnica etimológica que se guia pelas aparências 
e pela idéia preconcebida do tupí ser língua "aglutinante". 

Entretanto, ainda faltava um caminho seguro para se 
muàar a orientação das pesquisas. O próprio Oiticica se perde 
em elucubrações comparativas um tanto prematuras, ace
nando com a possibilidade do parentesco das nossas línguas 
indígenas com as da 0 -ceania; ou seja, a família malaio-polinésia. 

A nova orientação foi pouco a pouco surgindo, quando 
estudiosos de formação lingüística entraram francamente no 
campo da pesquisa das línguas indígenas. . Entre os brasileiros, 
cabe ressaltar a figura de Rosário Mansur Guérios, do Paraná, 
um professor de português como José Oiticica, também in
teressado na lingüística geral. Dêle temos (principalmente 
nos Arquivos do Museu Paranaense) estud.os de línguas indí
genas do Paraná e Santa Catarina e um ensaio de dicionário 
das divisões lingüísticas e tribais dos índios brasileiros (1948-
1949), que infelizmente logo se interrompeu. A sua atividade 
é muito superior à daquele grupo de pesquisadores brasileiros 
a que nos referimos em palestra anterior, como Pompeu So
brinho, Telêma·co Borba, Estêvão de Oliveira e outros. Teve 
ainda o merecimento d_e despertar o interêsse e iniciar na 
lingüística indígena o lingüista Arion Dall'Igna Rodrigues, 
que já deu nova orientação aos estudos do TuPí-GuARANÍ, 
inclusive uma revisão das idéias tradicionais sôbre a divisão 
das línguas TuPÍ, que traça novas linhas nesse assunto (1958) . 
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Da parte dos estrangeiros, há um grupo de lingüistas 
norte-americanos que merece menção especial. 

Citemos em primeiro lugar Jules Henry com os seus es
tudos sôbre o KAINGÂNG. Além de um apanhado geral da 
língua (1935), no I.J.A.L., tem na mesma revista (1935) a 
exegese de "Um Texto KAINGÂNG" - uma fábula, que colheu 
na tribo e que submete a uma análise sintática, mórfica e se
mãntica rigorosa, destacando traços fonêmicos, gram·aticais e 
de construção frasa! muito importantes na caracterização es
trutural da língua. O seu campo de observação foi o grupo 
que vive no Pôsto Duque_ de Caxias, do Serviço de Proteção 
aos índios, em Santa Catarina, e é também conhecido como 
Botocudos de Santa Catarina, XoKRÊNG, AwEIKÔMA, pois a 
confusão das denominações de tribos e línguas indígenas é 
muito grande e cria problemas muito delicados à margem da 
pesquisa lingüística ( cf. Ribeiro, 1957). 

Na mesma revista, Olive Shell (1952) publicou um Esbôço 
Gramatical do KRAHó, (Família JÊ), baseando-se na documen-

. tação do falecido etnólogo Buell Quain, que em suas pesquisas 
estêve em íntimo contacto com o Museu Nacional, onde deixou 
a melhor recordação. O manuscrito de Quain consta da 
Coleção Franz Boas de Línguas Indígenas Ameri<Canas da Bi
blioteca da Sociedade Filosófica Americana, em Filadelfia, e 
é bastante extenso e minucioso para permitir um levantamento 
gramatical _da língua. O que vale particularmente, porém, 
110 trabalho de Shell não é propriamente a informação con
creta sôbre a língua (às vêzes incerta por deficiência dos 
dados), mas o seu método francamente descritivo e inteira
mente desprendido da tradição da gramática ocidental. Ela 
divide os radicais ou "bases" (isto é, as formas mínimas) em 
três classes, que são os verbos, os nomes e as partículas: as 
bases verbais e nominais podem receber as mesmas séries de 
prefixos pessoais, que indicam agente e objeto nos verbos 
e possuída nos nomes, mas os verbos se cara-cterizam 
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pela possibilidade de uma flexão sufixal de pretérito e de 
aumentativo; as partículas são adjetivas (correspondentes aos 
nossos adjetivos), conectivas (ao lado de interjeições e de 
"aspectivos", que fazem lembrar os nossos advérbios) e re
lacionais para assinalar sujeito, objeto, adjunto, instrumento, 
posse ou dkeção, lugar ou meta ("objeto indireto") e meio. 
O material de Quain é todo distribuído dentro dêsse quadro 
morfológico sistemático e compreensivo, que resultou do pró
prio exame acurado do material. 

Três outros estudos, conduzidos com o mesmo .intuito des
critivo, dentro de uma técnica lingüística segura e rigorosa 
são do lingüista norte-americano Neill Hawkins sôbre o WÁI
WÁI, língua KARÍB, que se fala nas margens do alto Mapuera, 
afluente do Trombetas, no norte do Pará, e nas margens do 
alto Esequibo, na Guiana Inglêsa. Hawkins fêz a sua pesquisa 
no grupo do rio Esequibo e daí proveio, primeiro, A Fonologia 
da Língua UaiUai, (Hawkins, 1952) como Boletim da Facul
dade de Filosofia da Universidade de São Paulo, sob o pa-

\ trocínio do professor Plínio Ayrosa, que, embora se dedique 
• 

mais especialmente ao TUPÍ-GUARANÍ, que ensina naquela Uni-
versidade, logo compreendeu o grande valor do trabalho e 
quis lhe dar a devida divulgação, segundo, um· estudo da flexão 
verbal em WÃ1-WÁ1 em colaboração com seu irmão Robert . 
(1953), e finalmente A Morfologia do Substantivo na Língua 
Uaiuai, monografia ainda inédita, a ser publicada pelo Museu 
Nacional, mas que eu tive a oportunidade de ler no original 
e donde tirei o exemplo do empréstimo da camisa, citado na 
IV Palestra dêste Curso. Para dar uma idéia concreta do 
problema do sândi, ou morfofonêmica, a que me tenho referido 
aqui mais de uma vez, vou comentar uma informação de Neill 
Hawkins no estudo fonológico do WÃI-WÁ1: o morfema /t"i/, 
1.ª pessoa plural inclusivo se reduz à consoante africada /ts'/ 
(como o eh inglês de church) ao formar vocábulo único com 
/eki/ "trazer", donde /ts'ek'i/ "nós (todos) trouxemos", ao 
passo que o morfema homônimo /ti/, para indicar as palavras 
de outrem (correspondente ao nosso "disse êle") perde a vogal 
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mas conserva inalterada a sua consoante - /teko/ "traze, 
disse êle" (1952, p. 25). 

Também podemos destacar um interessante trabalho de 
Paul Garvin sôbre o NANBIKUÁRA, do Alto Guaporé, na base 
de notas do etnólogo Levy-Strauss (1948) e os estudos de 
Ernesto Migliazza sôbre o XrRIANÁ sob os auspícios da Fun
dação Amazônia. 

E com isso não se esgota a enumeração. V árias mono
grafias, com boa técnica lingüística estão, por exemplo, já 
feitas ou sendo preparadas pela equipe do Summer Institute 
of Linguistics, que está entre nós trabalhando junto ao Museu 
Nacional. É digno de nota, particularmente, o Formulário dos 
Vocabulários Padrões para Estudos Comparativos Prelim.inares 
nas Línguas Indígenas Brasileiras, que os linguistas do Summer 
Institute organizaram para sistematizar as coletas por parte 
de pessoas sem maior formação lingüística que tenham opor
tunidade de entrar em contacto com indígenas e assim dar a 
sua contribuição para um conhecimento preliminar das línguas 
respectivas. 

O Formulário Uniformiza a transcrição fonética, propondo 
três sistemas, que explica - o da Sociedade Fonética Inter
nacional, o do mestre norte-americano Kenneth Pike, direto1 
geral técnico do Summer Institute e um terceiro que eu or
ganizei hã algum tempo para .... o Museu Nacional, com vista, 
principalmente, em evitar os gnpecilhos de ordem tipográfica 
que, entre nós, decorreriam dos complexos sistemas de trans
crição fonética usuais (Camara, 1957). A s,ua grande con
tribuição, p9rém, para a melhoria das coletas de listas voca
bulares está no critério da seleção dos ítens e na maneira 
de distribuí-los e manuseá-los. Afastando-se do método de 
Leitworter da etnologia alemã (cuja crítica já fizemGs do ponto 
de vista lingüístico) , o Formulário adota o modêlo de lista 
vocabular organizado pelo lingüista norte-americano Morris 
Swadesh, que focalizou o léxico nuclear da língua. O modêlo 
de Swadesh (1955) contém 200 ítens entre partes do corpo, 
nomes de animais muito comuns, coisas da natureza igual-
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mente bem gerais (dia, noite, rio, vento, chuva, árvore etc.), 
nomes para pessoa, homem, mulher, marido, espôsa, alguns 
pronomes, numerais até 5, verbos de atividade cotidiana (dor
mir, comer, beber, morder etc.), alguns adjetivos em análogas 
condições, alguns pronomes (pessoais e possessivos), a ne
gação, o conectivo copulativo. A ela o Formulário acrescentou, 
para atender ao interêsse específico da etnologia, os ítens de 
qµe se serviu Chestmir Loukotka, para a sua classificação 
geral das línguas indígenas da América do Sul (1933) e par
ticular do Brasil (1939), que apreciaremos noutra palestra. A 
grande inovação do Formulário está, porém, em manusear êsses 
ítens em pequenas frases, onde o sentido dos têrmos indígenas 
pode ser melhor percebido, onde a estrutura sintática da língua 
se esboça (bem como os fatos de sândi) e donde se pode obter 
informação sôbre fatos gramaticais como aspecto, tempo e modo 
verbais, o valor reflexivo e recíproco dos verbos, a função 
adjetiva, a de sujeito e objeto, e a técnica de funcionamento 
dos pronomes (distinção, ou não, entre o pessoal e o possessivo, 
incorporação, ou não, no nome ou no verbo, alomorfes e assim 
por diante). Eis algumas dessas pequenas frases: "o coração 
do jacaré", "o sangue é vermelho", "êle está lavando os pés". 

Ainda assim, a lista de Swadesh não é a ideal e oferece 
problemas e dificuldades na coleta. O seu autor a fêz, aliás, 
como base para um método seu de comparativismo lingüístico, 
assente no vocabulário em vez de na estruturação gr amatical, 
como propugnavam os antigos comparativistas, entre os quais 
Meillet, como já vimos. É a chamada "glotocronologia" (ou 
ainda "estatística léxica"), a que, voltarei ràpidamente, 
quando tratar dos problemas da classificação das nossas línguas 
indígenas. 

~ste vai ser o tema das nossas próximas e últimas pa
lestras, quando apreciarei a atuação nesse sentido de estu
dios.os com que já travamos conhecimento e de outros cujo 
interêsse específico foi o classificatório e, por isso, só então 
convém serem citados e apreciados. 
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IX 

O PROBLEMA DA CLASSIFICAÇÃO DAS 
L1NGUAS INDfGENAS 

Começaremos hoje a apreciar o problema da classificação 
das línguas indígenas brasileiras. 

A classificação é um desiderato essencial em todos os 
estudos científicos. Uma das primeiras preocupações que tem 
um pesquisador, em qualquer área de estudo, é proceder a 
uma classificação, que desbaste, clarifique, sistematize e sim
plifique um material confuso e heterogêneo. Evidentemente 
o material lingüístico não pode escapar a essa necessidade. 
Assim que os homens começaram a estudar as línguas em 
volta de si, houve o intento paralelo de classificá-las. 

O interêsse pelas línguas pode-se dizer que começou de 
maneira verdadeiramente aguda, no século XVIII, com o cha
mado Iluminismo europeu. Como sabemos, os adeptos do 
Iluminismo eram indivíduos altamente preocupados no conhe
cimento enciclopédico, para abordar todos os temas que pu
dessem ampliar o campo de atividades da inteligência humana 
e o seu domínio e compreensão da natureza; e assim passaram 
a considerar também, intensamente, as línguas que se espa
lham pelo mundo afora. Antes disso, a preocupação com as 
línguas era apenas do tipo normativo: procurava-se estabelecer 
regras para falar bem e escrever bem, de acôrdo com uma 
dada convenção gramatical, ou então ensinar certas línguas 
estrangeiras de especial importância para uma dada coleti
vidade. Mas a idéia de examinar tôdas as línguas do mundo, 
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pelo simples fato de serem lín.e:uas, de serem produtos da 
cultura humana, surgiu propriamente no século XVIII, e foi 
estimulada, particularmente, pela imperatriz da Rússia Ca
tarina II. Dessas atividades resultaram dois trabalhos, que 
têm para nós grande significação histórica: o Mitridades, de 
Adelung, e o Catálogo das Línguas, do jesuíta Hervás. Aí se 
encarava a língua apenas do ponto de vista léxico, de sorte 
que o que se fêz foi mera coleta de vocábulos; seria exigir 
demais, dêsses pioneiros da lingüística, que êles tivessem uma 
compreensão da estrutura gramatical e da importância dos 
sistemas de sons e dos tipos fras~is. Por isso se absorveram 
na tarefa de registrar vocábulos nas línguas que estudavam. 

Na base dessas pesquisas é que veio, paralelamente, o 
empenho de classificar tôdas essas línguas, que eram assim 
trazidas ao conhecimento do homem europeu culto, e, para 
tanto, apareceram, de maneira geral, três critérios, dois dos 
quais inteiramente extralingüísticos. Um, muito simples e 
muito sumário, foi o critério geográfico de classificar as línguas 
de acôrdo com as regiões em que elas se acham. Outro, de 
natureza etnológica, procurou classificar as línguas, ou pelas 
raças dos falantes, ou de uma maneira mais compreensiva pelas 
características culturais dos respectivos grupos. Já sabemos, 
pelas palestras anteriores, que são dois critérios sem funda
mento em lingüística. Não há relação entre a língua e a 
geografia considerada em si mesma; qualquer sistema, qual
quer estrutura lingüística pode vigorar em qualquer lugar, 
desde que para êle se transportem os homens que falam essa 
língua. Por outro lado a ligação da língua com a raça é mera 
ilusão, ainda que se aceite êsse conceito de raça hoje tão su
jeito a restrições e dúvidas em antropologia. Em relação à 
cultura, também vimos com Sapir o desajustamento que se 
estabelece entre ela e a língua, pela razão de que esta é uma 
forma autônoma, que, uma vez criada, se desenvolve dentro 
de leis próprias sem um paralelismo rígido com a evolução 
da cultura. Acresce que a etnologia não tem logrado encon
trar um critério seguro de classificação cultural e apela jus-
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tamente para a classificação lingüística, dividindo os povos 
não por traços etnológicos amplos e sim, apenas, pelas línguas 
que êles falam. 

O terceiro critério foi de ordem que poderíamos chamar 
tipológica. Mas tratava-se de uma tipologia ainda muito pre
cária, digamos - uma tipologia pré-histórica. Procurava-se 
fixar um traço característico, bem pitoresco, que duas ou mais 
línguas tivessem em comum, a fim de reuni-las em função 
disso. Um bom exemplo foi a classificação das línguas ro
mânicas ou derivadas do latim. Embora não houvesse ainda, 
na época, uma compreensão da evolução lingüística, sabia-se 
quase instintivamente que as línguas românicas vinham do 
latim. Mas havia o problema de dividi-las em subgrupos, e a 
divisão mais simples e popular foi na base da partícula afir
mativa: 1) línguas de · si (italiano, espanhol, português), 
2) língua de 07,Z (o francês do norte), 3) língua de oc (o 
francês do sul ou prov~nçal) . Trouxe êsse exemplo, porque 
há vestígios dêsse critério, tipológico mas superficial, nas pri
meiras classificações das línguas indígenas da América. 

Com o advento da lingüística propriamente dita, no sé
culo XIX, o problema d~ classificcação das línguas adquiriu 
outro volume, outra consistência e outra orientação. Surgiram 
a rigor duas espécies de classificação nitidamer1te distintas. 

Uma, que podemos chamar tipológica, foi fixada (não 
própriamente criada) pelo famoso lingüista August Schleicher. 
Já a apreciamos noutras palestras, ressaltando os seus muitos 
pontos fracos, que a tornam vaga, insatisfatória e até incorreta. 
Mas dentro da lingüística o que mais prejudicou a classificação 
de Schleicher - línguas isolantes, aglutinantes e flexionais, 
conforme os tipos preferenciais de vocábulos - não foi o sim
plismo e a inadequação aos fatos lingüísticos, mas o critério 
diacrônico que êle aí introduziu. A lingüística surgira sob 
a égide da diacronia, da história. E Schleicher não soube fugir 
dessas diretrizes, quando imaginou uma classificação que era, 
a bem dizer, tipológica e pois sincrônica: colocou-a sob o signo 
da história, supondo que a estrutura isolante representa um 
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estágio primitivo, que evolui pouco a pouco para a aglutinação 
e o flexionalismo. Ora, o chinês, que êle dava como o protó
tipo do isolantismo mostrou ser à pesquisa lingüística uma 
fase evoluída de um relativo flexionalismo, como até certo 
ponto sucede com o inglês. Por outro lado, a aglutinação era 
atribuída (e um tanto gratuitamente, como já vimos) aos povos 
ditos "primitivos", e assim então considerados ao pé da letra, 
enquanto o isolantismo aparecia no chinês, que é uma língua 
a bem dizer "civilizada". Essas incoerências e generalizações 
superficiais desmoralizaram a teoria de Schleicher, do ponto 
de vista histórico. 

Em seu lugar, a lingüística logo desenvolveu outro critério 
histórico, o genético, para classificar as línguas. :t!:le surgiu 
naturalmente da própria ciência lingüística, que se constituíra 
quando se sentiu a relação de origern entre certas línguas 
asiáticas da índia e da Pérsia com numerosas outras da Europa 
(línguas eslavas, célticas, germânicas, o latim, o grego e assim 
por diante) . Com isso elaborou-se a gramática histórica e o 
comparativismo lingüístico, isto é, uma técnica de comparar 
as línguas para ver se geneticamente se relacionam entre si. 
Aquelas línguas tôdas, uma vez constatada a sua origem co
mum, passaram a ser consideradas uma "família lingüística", 
dita convencionalmente indo-européia. Daí decorreu um pro
cesso geral para classificar as línguas do mundo em função 
da origem comum: a divisão das línguas em "famílias"; desde 
então, quando se diz que uma língua A pertence a uma família 
lingüística X, isso significa que a língua A provém de uma 
protolíngua X justamente com as línguas B, C, D, E, réunidas 
tôdas na mesma família. E os lingüistas passaram a con
siderar que era êsse o verdadeiro critério científico para a 
classificação das línguas. Tal é o que nos declara Antoine 
Meillet (1924) na "Introdução" da l .ª edição da obra monu
mental que dirigiu com Marcel Cohen sôbre As Línguas do 
Mundo. 

Mas, ao mesmo tempo, um tanto incoerentemente, Meillet 
chama a atenção para o fato de que é muito difícil, e até às 
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vêzes impossível, aplicar o método da classificação gené~ica 

a tôdas as línguas p€10 globo afora, de sorte que a sua coletânea 
não raro apela para o mero critério geográfico. A tentativa 
de estender o mais possível o método da classificação gené
tica continuou, não obstante, e é ela que vamos encontrar em 
tôda as classificações propostas para as línguas indígenas do 
Brasil. 

O ponto de vista de Meillet provém de que para uma 
classificação genética de muitas línguas não-indo-européias 
não é possível seguir o método ortodoxo dos indo-europeístas. 
Daí muitas vêzes uma atitude que podemos chamar heterodoxa 
e heterogênea, e que é a que se verifica em relação às nossas 
línguas indígenas. 

Houve de heterodoxo, em primeiro lugar, que as com
parações se fizeram na base de listas de vocábulos. Era um 
axioma da gramática comparativa o princípio de que no com
parativismo lingüístico, para se descobrir a . fili'ação de uma 
língua, o que fundamentalmente importa é o sistema de sons 
e as formas gramaticais, ou sejam - os morfemas e suas 
funções. Os pesquisadores de línguas não-indo-européias, no 
caso as línguas indígenas do Brasil (e de maneira geral da 
América), não tinham êsses sistemas de sons nem essas formas 
gramaticais em condições satisfatórias. O que existia eram 
coletas de vocábulos da espécie que vimos terem feito Adelung 
e Hervás. Os sistemas fonéticos não tinham sido bem apre
endidos ou sequer registrados, nem se tinha procurado le
vantá-los de modo pleno e integral. Também não existia a 
estruturação das gramáticas, o estudo organizado e compre
ensivo dos morfemas; já vimos, no conspecto que fizemos dos 
estudos lingüísticos indígenas, como são poucas e insatisfa
tórias as tentativas de estudo gramatical. 

A comparação se fêz, portanto, na base de vocábulos. E 
ainda aí é preciso uma ressalva. A lingüística (já tocamos 
êsse ponto) distingue os vocábulos não-culturais (nucleares), 
que se aplicam a coisas e atividades fundamentais da socie
dade humana como tal, e os vocábulos culturais, que estão 
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intimamente ligados à cultura específica de um povo. Por 
exemplo: os nomes para as partes do corpo são do primeiro 
grupo, porque em qualquer sociedade humana, em qualquer 
tipo de cultura, se individualizam no corpo humano os olhos, 
as orelhas, o nariz, a mão etc., embora a divisão nem sempre 
coincida de uma sociedade a outra (como na maneira de dis
sociar a perna do pé ou de dividi-la); mas de qualquer ma
neira não se chega a criar com as pequenas discrepâncias uma 
dissociação completa nos diversos léxicos nesse particular. Já 
têrmos para caça, para pesca, para cerimônias religiosas são 
intensamente culturais, prestam-se a empréstimo de maneira 
lata e são portanto incaracterísticos num estudo comparativo. 
Nós hoje, por exemplo, não poderíamos fazer o estudo gené
tico do português do Brasil na base do vocabulário para es
portes, que é, pràticamente todo, empréstimo ao inglês. Ora, 
os lingüistas que se dedicaram à classificação das línguas in
dígenas, não fizeram essa distinção e para êles tudo era vocá
bulo e servia para a comparação. Primeira heterodoxia, 
portanto. 

A segunda é que os indo-europeístas faziam finca-pé, da
vam uma importância absoluta à sistematização da evolução 
fonética, assente na depreensão daquelas leis fonéticas, cujo 
conceito apreciamos na IV palestra. Tinham conseguido evi
denciar que as mudanças dos sons ,através dos tempos, não 
se processam arbitràriamente, mas sim de acôrdo com certas 
grandes linhas gerais, características para cada língua, de sorte 
que a posteriori, comparando-se o vocabulário atual com o vo
cabulário do passado, se depreendem perfeitamente as "leis" 
qtte regulam a evolução. Em referência ao indo-europeu, o 
princípio foi levado a uma precisão extraordinária. Há, por 
exemplo, a conhecida "lei de Grimm", que explica a mudança 
das consoantes indo-européias em germânico e permite com
parar o grego poda (acusativo) com o germânico fot (hoje 
inglês foot "pé"), porque em germânico as consoantes oclu
sivas sonoras indo-européias passaram a surdas (/d/ > /t/) 
e as surdas, através do desenvolvimento de uma aspiração 

144 



INTRODUÇÃO ÀS LíNGUAS INDtGENAS BRASILEIRAS 

subseqüente, passaram afinal a fricativas (/p/ > /f/). Assim 
se pôde estabelecer leis fonéticas para cada grupo, para cada 
língua, para cada dialeto na marcha evolutiva geral do indo
europeu. 

Ora, o mesmo evidentemente não podia ser feito para 
nossas línguas indígenas, com o material de que dispomos, 
uma vez que a própria transcrição fonética é precária e du
vidosa, e faltavam para cada língua estágios anteriores como 
pontos de referência (o que muitas vêzes é importante para 
a depreensão da lei). Os estudiosos pràticamente deixaram 
de lado, por isso, a determinação rigorosa das leis fonéticas, 
embora esporàdicamente procurem formular uma ou outra 
alguns pesquisadores de melhor disciplina científica, como, 
por exemplo, Karl von den Steinen. 

Concorreu para essa atitude de abandono a obra do lingüista 
italiano Alfredo Trombetti, que teve grande repercussão em 
sua época. Era um homem de alta capacidade lingüística, com 
admirável habilidade para dominar línguas, de uma cultura 
lingüística fora do comum; mas que planejou a tarefa teme
rária (e podemos dizer que inteiramente ilusória) de provar 
com o material, de que dispunha a ciência, o monogenismo 
lingüístico, isto é, que tôdas as línguas têm uma origem co
mum, bem como deslindar o sistema comum primitivo, de que 
tôdas provêm. Comparava amplamente o indo-europeu com 
o semítico, com as línguas africanas, com as línguas australia
nas, com as línguas indígenas da América, e, encontrando se
melhanças entre formas de umas e outras, concluía por uma 
forma básica única, independentemente de quaisquer leis fo
néticas, no sentido estrito do têrmo, que no caso era impos
sível estabelecer. ~sse seu propósito, que era a sua menina 
dos olhos, a sua grande fonte de orgulho científico, está hoje 
caduco; o que deixou em verdade de valioso foram observa
ções particulares, a respeito de muitas línguas, e certos pontos 
de vista gerais sôbre a teoria da linguagem. Mas essa sua 
tentativa, dado o seu alto prestígio, animou os nossos com
parativistas a adotar a mesma atitude temerária num âmbito 
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muito mais modesto, e portanto com menos temeridade. Com
paravam palavras das línguas indígenas, e onde viam certa 
semelhança concluíam que havia uma origem comum, sem 
absolutamente se pautar por princípios fonéticos, sem pro
curar depreender leis fonéticas e diretrizes de evolução. Alguns 
até foram mais longe e se atreveram a filiar línguas indígenas 
do Brasil com o indo-europeu, com o semítico, com as línguas 
oceânicas. Houve, por exemplo, um tratadista para quem o 
TUPí era língua indo-européia e estaria intimamente filiado 
ao sânscrito, porque comparava o vocábulo TuPí paraná "grande 
rio" com o sânscrito, purq.na "oceano". A semelhança, com 
efeito, é grande: ambas têm /p/, têm /r/, têm /n/ (embora 
reste apurar até que ponto essas consoantes se caracterizam 
numa e noutra língua por traços próprios que as tornam fo
nemas muito diversos). Outro, partindo da palavra karib, 
ou karaib, interpretado como nome dada pelos TuPÍ a seus 
inimigos, chegava ao mesmo resultado: associava o elemento 
kara como um sâ.nscrito kara "ruim", "mal". Na realidade, há 
em sânscrito (como logo ressaltou Oiticica) nada menos que 
três vocábulos de certa semelhança fonética com êsse ele
mento: kara "senhor", khara "prêto", kala "ruim". Qualquer 
dêles ser;~ia aos nossos comparativistas, que não se embara
çavam com essa abundância para a escolha: os índios Karib 
podiam ter sido assim chamados, porque tinham a côr da pele 
muito escura, tinham dominado certas tribos Tupí ou eram 
por êstes considerados "gente ruim". 

Ora, essa técnica é tanto mais precária quanto a seme
lhança, pelo método comparativo é suspeita, se muito grande. 
Quando a encontramos, é provável que se trate de empréstimo 
ou de mera coincidência fonética (o que é compreensível, dada 
a uniformidade geral do aparelho fonador entre os homens e 
a circunstância de que se trata em regra de uma aparência 
de superfície, sem ir fundo nos traços específicos de cada língua, 
que fazem de "sons" supostos semelhantes, "fonemas" in tei
ramente diversos) . É que a evolução lingüística altera pro
fundamente as formas. O que há de importante e até decisivo, 
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do ponto de vista científico, é que as formas se alteram dentro 
de certas diretrizes e, seguindo-as, é fácil reconstituir a uni
dade esvaída. Não há, por exem.plo, nenhum traço fonético 
comum entre português eu e francês je, mas é inconcusso que 
ambas as partículas vêm do latim ego. Por isso, Meillet ad
verte que as verdades do comparativismo lingüístico podem 
muitas vêzes ser incríveis para um leigo. 

O princípio da semelhança aparente, entre os nossos lin
güistas indigenistas, é falaz de dois pontos de vista: pela falta 
de leis fonéticas que justifiquem a divergência, e pela própria 
semelhança, que supõe ausência de evolução fonética. 

Isso quanto à heterodoxia do comparativismo aplicado às 
línguas indígenas do Brasil, e lato sensu da América do Sul. 

Agora, a heterogeneidade. 
Com efeito, temos nas classificações existentes tam.bém o 

critério geográfico, o etnológico e até o racial. O lingüista 
norte-americano J. Alden Mason, que tem o grande mereci
mento de ser objetivamente crítico e reticencioso para tôdas 
essas iclassificações, inclusive a que nos propõe, ressalta essa 
falha incisivamente: "(elas) se baseiam provàvelmente mais 
na associação política atual, na semelhança cultural e na pro
ximidade geográfica, do que em motivos lingüísticos" (1950, 
p. 289). 

De qualquer maneira, porém, não devemos ser críticos 
demais. 

Houve certa vantagem em todo êsse esfôrço classificatório, 
porque pelo menos se identificaram quatro grandes famílias 
de línguas no Brasil: TUPÍ, JÊ, ARuÁK e KARÍB, sendo que o 
JÊ é especificamente um grupo brasileiro, o ARUÁK e o KARÍB 
são línguas que predominam na América Central e de lá 
alcançaram o Brasil, e o TuPí, também chamado TuPí-GuARANÍ, 
por catJ.sa de uma divisão que no fundo é um tanto geográfica, 
se estende pelo sul do continente. Ficaram, entretanto, de 
fora muitas outras línguas e pequenos grupos, como o das 
línguas PÂNO (a que pertence o KAXINAWÁ, estudado por Ca
pistrano de Abreu), o TucA.NO (de início designado BETÓYA, 
que foi um dos objetos de estudo de Koch-Grünberg), o GUAI-
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KURÚ, o MAKÚ, o MúRA, o KATUKÍNA, o XIRIANÁ (a que está 
se dedicando Ernesto Migliazza), o BoRÔRO, o KARAJÁ, o MASKÓI, 

YATÊ ou FULNIÔ, numa enumeração que não quer ser exaus
tiva. Essa situação complexa pode ser visualmente apreciada 
pelo esbôço de mapa da fig. 15: 

Figura 15 
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Aí já temos um problema muito sério, que é o da classi
ficação dêsses pequenos grupos e línguas que ficaram fora 
das quatro grandes famílias. Quais as relações dêles com 
essas grandes famílias ou entre si? Há várias orientações a 
respeito: ora, se filia determinado grupo isolado numa deter
minada grande família; ora, rejeita-se a filiação assim pro
posta e se lança outra; ora, se reunem dois ou mais grupos 
isolados; ora, mantém-se o isolamento em atitude conservadora 
extrema. E tudo de maneira precária e muito discutível, em 
virtude da técnica heterodoxa e heterogênea usada, que há 
pouco apreciamos. 

Outro problema, também muito sério, é dentro das pró
prias ~andes famílias. Elas ficaram bem identificadas para 
línguas cujas diferenças são pequenas, isto é, quando na rea
lidade não se trata de línguas distintas, propriamente ditas, 
mas de uma diversidade pràticamente dialetal. Quando a di
vergência se acentua mais, se torna mais forte, já começam a 
surgir as dúvidas e as discrepâncias entre os classificadores, 
ou soluções intermediárias e tímidas, como as de Loukotka 
com o uso de qualificativos para a caracterização da língua, 
a que já me referi noutra palestra: mesclada, com intrusão, 
com vestígio. Podemos assim dizer que em cada uma dessas 
quatro grandes famílias há um núcleo de línguas bem defi
nido, que podemos garantir que a ela pertencem, e marginal
mente uma constelação um tanto fluida, que não se sabe bem 
se é ou não da família, ou de outra, ou independente, tudo 
decorrendo da maior ou menor coragem de afirmação ou de 
negação de cada pesquisador. 

Finalmente, outro problema muito sério é a relação dessas 
quatro famílias entre si. Justamente porque o critério de 
classificação é precário, conseguiu-se depreendê-las na base de 
línguas muito homogêneas; mas quem nos diz se essas famílias 
não são subgrupos de famílias mais amplas, que por falta de 
técnica e de elementos não foi possível perceber? Alguns pes
quisadores levantaram a hipótese, e procuraram deslindar a 
questão. Mas surgiram soluções das mais contraditórias. Como 
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veremos daqui a pouco, há quem associe o ARUÁK e o KARÍB, 
o que parece em verdade tentador. Mas há quem ponha o 
ARUÁK junto com o TUPÍ, e o KARÍB junto com o JÊ, com as 
maiores variedades de acomodação possíveis. E há outros que 
insistem em manter rigorosamente a distinção entre as quatro 
famílias. 

Destarte, tivemos um passo preliminar, mas que precisa 
ser completado, especialmente em três sentidos: quanto às 
línguas que ficaram fora das quatro grandes famílias; quanto 
às línguas que se acham, em cada família, daquela maneira 
duvidosa e fluida que há pouco apreciamos; quanto às pos
síveis relações entre as quatro famílias entre si. É óbvio que 
todo o trabalho que se fizer para resolver êsses três problemas, 
tem de partir de um estudo des·critivo rigoroso, do ponto de 
vista fonético, e também gramatical, e de certos . métodos de 
comparativismo que apreciaremos na palestra seguinte. Sem 
isso, não é possível sair do impasse. 

Resta agora um conspecto geral e perfunctório das clas
sificações que têm sido feitas nas linhas teóricas que acabamos 
de comentar. 

Já tratamos, noutra palestra, da atuação de Martius, no 
problema da classificação das línguas, e do seu merecimento 
em se insurgir contra a divisão simplista e inteiramente ilu
sória de nossas línguas indígenas - em TuPí-GUARANÍ e 
T APÚY A. Também vimos o seu êrro de imaginar uma família 
"GucK" e outra "KaÊN", limitando o âmbito da família JÊ, 
que êle teve o mérito de identificar com clareza, e desco
nhecendo o ARuÁK e o KARÍB. A enumeração das partes com
ponentes do segundo volume das Contribuições de Martius 
(feita em palestra anterior) equivale a informar como na 
realidade êle classificava as nossas línguas indígenas. 

Ao seu lado, ou antes, anteriores a êle, houve classifica
ções referindo-se às línguas indígenas sul-americanas, em geral, 
como a do Pe. Gilij no século XVIII, a de Hervás e Panduro 
e a de Adelung e Vater, nos começos do século XIX, e em 
seguida, sempre antes de Martius, as de Balbi, de D'Orbigny 
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e de Ludwig. São tôdas evidentemente classificações que 
hoje só têm interêsse histórico, como sucede com a do próprio 
Martius. Também podem ser assim consideradas as posteriores 
de Daniel Brinton, o prógono dos estudos etnológicos e lin
güísticos da América Indígena, no seu conhecido livro de 1891 
sôbre A Raça Americana e a de Alexander Chamberlain em 
1913 no estudo sôbre Linguistic Stocks of South Am.erican In
dians. Essas duas classificações foram aproveitadas, junta
mente com os resultados das pesquisas de von den Steinen, 
Ehrenreich, Koch-Grünberg e outros, que apreciamos em 
palestra anterior, numa classificação que nos dá W. Krickeberg 
(1922) na secção, que lhe coube, sôbre a indigenística ame
ricana, da obra coletiva, dirigida por Georg Buschan, em ale
mão, a respeito de etnologia geral. Krickeberg não expõe pro
priamente uma classificação, mas a apresenta num excelente 
mapa etnológico da América do Sul. Êle já depreende as 
quatro grandes famílias - TUPÍ, JÊ, ARuÁK e KARÍB, e consi
dera à parte grupos menores isolados, como PÃNo, TucANo, 
GuAIKURÚ, MAKÚ, MASKÓI, KARAJÁ, além dos que não interessam 
diretamente ao Brasil, como TxARRÚA e KÉTXUA ( quéchua). 

As classificações mais atuais são as de Paul Rivet, em 
1924, de Wilhelm Schmidt, em 1926, de Chestmir Loukotka, 
em 1935, de J. Alden Mason, em 1950, e recentemente a de 
Joseph Greenberg em 1956, que deverá sair nas Atas do Con
gresso de Americanistas mas já . foi aproveitada por Stewart 
e Faron no seu compêndio sôbre os Povos Nativos da América 
do Sul (1959). Baseado principalmente no t:rabalho de Mason, 
temos a apresentação meticulosa e metódica de Norman Me 
Quown num artigo 3Ôbre as "Línguas Indígenas da América 
Latina", no American Anthropologist (1957), e, aproveitando 
essa apresentação para distribuí-la de acôrdo com a classifi
cação de Greenberg, temos o quadro de Sol Tax, preparado 
para a Enciclopédia Britânica e reproduzido na revista Current 
Anthropology (1960) , que aquêle antropólogo dirige em moldes 
salutarmente inovadores. 
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A classificação do Pe. Schmidt, que é a do seu livro clás
sico, já aqui citado, sôbre As Famílias Lingüísticas e os Ciclos 
Lingüísticos da Terra, segue uma idéia tipológica - a de que 
as línguas se associam e distinguem por certos traços essen
ciais, com que se pode estabelecer "ciclos lingüísticos", exata
mente como na etnologia a escola histórico-cultural austríaca, 
a que êle pertence, estabeleceu os seus famosos "ciclos cul
turais". Da mesma sorte que os seus companheiros na etno
logia, entretanto, o Pe. Schmidt situa os seus ciclos na linha 
da história, e daí decorre que a classificação tipológica se en
quadra numa classificação genética, embora não evolucionista, 
porque para êle a língua muda precipuamente por empréstimo, 
idéia que já apreciamos em palestra anterior. A êsse "difu
sionismo" lingüístico se associa o difusionismo cultural e uma 
diretriz que procura integrar um no outro. No caso vertente 
da América do Sul, êle só pôde operar na base da documentação 
de que dispunha e cuja natureza falha, fragmentária e inse
gura já tive aqui ocasião de ressaltar. Tomando a sua clas
sificação a partir do Amazonas, que é a parte que nos in
teressa nestas palestras, vamos encontrar a seguinte divisão: 
1) línguas isoladas do norte do Amazonas (por exemplo, o 
WARRÁU ou GuARÁUNO, o ÜTOMÁK ou ToTó); 2) as línguas 
TUCANO ou BETÓYA (sendo que a denominação "Betóya", que 
Schmidt põe entre parênteses, está hoje abandonada por de
correr de uma língua BETÓYA, que agora se sabe ser da família 
KARÍB); 3) línguas isoladas das cabeceiras orientais do Ama
zonas (por exemplo, o MIRÂNIA, que Rivet procurou associar 
ao TuPi, e o W1TÔTO, estudado por Koch-Grünberg) ; 4) as 
línguas PÂNo; 5) as línguas TAKÂNA, que é preciso não con
fundir com o TUCANO nem com o TIKÚNA, subgrupo ARUÁK; 
6) as línguas KATUKINA; 7) línguas isoladas do sul do Ama
zonas (por exemplo, o TXAPAKÚRA ou SrRIÔNO) , o NANBIKUARA, 
o ÜTUKÉ, o BoRÔRo, talvez relacionados num possível grupo 
ÜTUKÉ-BORÔRO) ; 8) as línguas JÊ-TAPÚYA (Schmidt conserva 
assim o têrmo tradicional de "tapuya", ligando-o estr itamente 
ao grupo JÊ) ; 9) as línguas KARIRÍ; 10) as línguas TuPí-
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GuARANí; 11) as línguas ARUÂK (êle usa a forma ARAWÁK; 
12) as línguas KARÍB; 13) as línguas GuAIKURÚ, que já entram 
pela região do Chaco, fora do Brasil. 

Em 1924, um pouco antes, portanto, da classificação de 
Schmidt, apareceu em Les Langues du Monde, obra dirigida 
por Meillet e Cohen, a que mais de uma vez já aqui fiz 
referência, a classificação de Rivet. Paul Rivet era um etnó
logo francês, profundamente interessado nos problemas da an
tropologia da América do Sul indígena e em colaboração tra
balharam com êle muitos estudiosos - o Pe. Tastevin, por 
exemplo, e o tcheque Chestmir Loukotka, que na 2.S edição 
de Les Langues du Monde (1952) deu uma versão bastante 
revista do trabalho (Rivet tinha falecido pouco antes). Mais 
diretamente que essa classificação, em suas duas versões em 
Les Langues du Monde, aqui nos deve interessar um trabalho 
classificatório, feito espe·cialmente para as línguas indígenas 
brasileiras por Loukotka (1939). Como os dois estudiosos estão 
muito ligados entre si (Loukotka, um engenheiro eletricista, 
parece ter sido levado para o estudo classificatório das línguas 
indígenas sul-americanas por estímulo de Rivet), convém uma 
apreciação da sua posição em lingüística. Rivet era genuina
mente etnólogo e focalizou o problema da classificação das 
línguas pela convicção de que só a classificação lingüística 
é reahn€nte útil em etnologia; chega a ·declarar que a única 
coisa que um etnólogo deve procurar na lingüística é a sua 
técnica de classificação (entenda-se - genética) (1955, 10), 
pondo assim de lado tôdas as íntimas relações que há entre 
a lingüística e a antropologia e que temos vindo apreciando 
no correr destas nossas palestras. Loukotka também não tem 
formação lingüística específica, e a sua solução para resolver 
os problemas fundamentais das filiações das nossas línguas 
indígenas foi, como já ressaltei noutra palestra, multiplicar o 
conceito de "línguas isoladas" (bastando para isso que a diver
gência seja um pouco mais acentuada, na base do pequeno 
vocabulário padrão (1935) que tomou como medida de com
paração) e apelar para os meios têrmos de "línguas mistas", 
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"mescladas", "com intrusão (de outra)", "com vestígios de 
(outra)". Daí resulta um grande número e uma grande com
plexidade de divisões: nada menos que 94 grupos. Assim, a 
classificação genética, que pelo seu espírito visa a uma sim
plificação cada vez maior em virtude do apuro do método 
comparativo, que vai descobrindo afinidades onde aparente
mente as divergências são enormes, tem tido na América do 
Sul a conseqüência de cada vez mais multiplicar os grupos 
e o número de línguas isoladas, o que é no fundo paradoxal. 

É o que sente e declara J. Alden Mason no seu longo e 
valioso artigo sôbre as línguas da América do Sul, constante 
do sexto volume da obra dirigida por John Stewart que é um 
conspecto geral da antropologia indígena sul-americana, ideada 
como contraparte do que antes se fizera sôbre a antropolgia 
e as línguas da América do Norte. 

Mason (1950), que não tem estudos diretos das línguas 
indígenas sul-americanas, serviu-se de uma literatura abun
dante e selecionada, tanto quanto possível, utilizando-a com 
percuciência e objetividade científica; mas êle próprio se mostra 
cético sôbre os resultados a que chegou. De início chama a 
atenção para a impossibilidade de uma classificação genética 
pelo método comparativo clássico, mas prefere uma classifi
cação genética, assim precária, a uma tipológica, que lhe parece 
ainda mais inviável. O seu empenho foi simplificar e unificar 
onde os seus predecessores tinham complicado e multiplicado. 
Para corrigir tal situação com os dados atuais, adotou um cri
tério, que é o usado na lingüística indígena norte-americana 
(já muito adiantada, como se verá na minha palestra seguinte) 
e que consiste em operar com os três conceitos de "família" 
(family), "bloco" (stock) e "phyllum" (que em meus Prin
cípios de Lingüística Geral adaptei sob a forma Hfilo"). Se 
conseguimos agrupar as línguas A, B, C r1uma família X, e as 
línguas D, E, F noutra família Y, ainda podemos, na base de 
certas semelhanças entre as duas famílias, reuni-las num bloco, 
e êste por sua vez pode se associar a outro ou outros para 
constituir um filo. Dado um nome para um.a família lingüís-
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tica, caracteriza-se a unidade superior (bloco ou filo) pelo 
prefixo m .acro em justaposição a êsse nome. Assim, aquelas 
línguas que vimos em posição marginal e um tanto incerta e 
fluida em determinada família lingüística, passam a se en
quadrar com ela num bloco (por exemplo, o MAcRo-JÊ, que 
reune o JÊ e ainda o K.AINGÂNG, o KARAJÁ, o BOTOCUDO etc.). 
Em regra, Mason (1950) faz terrninar o nome indígena da, 
família pelo sufixo -an (portugu.ês -ano), que na convenção 
lingüística norte-americana indica grupo lingüístico em face 
de uma língua individual (por exemplo, "ARAWAKANo" em 
face de ARA w Á.K. que é uma das línguas do grupo) . Daí um 
MAcRo-TUPí-GuARANIANO, um MAcRo-GuAIKURANO, e assim por 
diante. Mas nem por êsse processo escapa das línguas isoladas, 
e não consegue reduzir os blocos a menos de 65. 

A simplificação - simplificação radical e com elementos 
disponíveis, ao que tudo indica, temerária - foi executada 
por Greenberg na sua comunicação de 1956 ao Congresso de 
Americanistas. Greenberg é uma das expressivas figuras da 
lingüística norte-americana atual, e tem encarado teórica e 
pràticamente o problema da classificação lingüística, que êle 
admite possa ser - genética, tipológica e areal; um seu inte
ressantíssimo artigo sôbre a tipologia lingüística no lnterna
tional J ou mal of A merican Liriguistics em 1957 foi por mim 
traduzido no ano seguinte e publicado na Revista de Antro
pologia, tão criteriosamente mantida e dirigida pelo professor 
Egon Schaden da Universidade de São Paulo. Não faltam, em 
verdade, credenciais ao lingüista norte-americano para o tra
balho a que se propôs. Mas, na ausência de um conhecimento 
dos seus dados e motivos (pois, como disse há pouco só temos 
da classificação os resultados, resumidos por Stewart e Faron), 
é lícito uma atitude um tanto cética, já que sabemos como é 
precário o material de que atualmente se dispõe para uma 
tarefa dessa natureza. Como quer que seja, Greenberg chega 
a apenas a 4 blocos e 3 sub-famílias. Há aí coisas que são 
pelo menos surpreendentes: associa o ARuÁK com o TUPÍ num 
bloco "equatorial", de um filo "Andino Equatorial". Mason 
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admitira uma possível associação do ARuÁK com o KARÍB (o 
que, como já observei aqui, é pelo menos tentador); mas Green
berg reune o JÊ, o KARÍB e o PÂN<O num filo, imaginando os 
blocos MACRO-KARÍB, MACRO-JÊ, KARAJANO (KARAJÁ)' MACRO
PANOANO (isto é, PÂNo) e NANBIKUARANO; além disso, inclui 
o GuAIKURÚ no bloco MACRO-PANOANO, e no MACRO-JÊ entram 
o KA1NGÂNG, o KAMAKÂN, o MAXAKALf e até o Chiquito da 
Bolívia. 

Tudo leva a crer que a síntese simplificadora de Greenberg 
foi prematura, embora deva ser neste sentido que convém tra
balhar. Como ressaltei no início dessa palestra, é preciso ter 
para tanto um material muito mais seguro e rico, obtido através 
de trabalhos descritivos conduzidos com técnica rigorosa. Res
salve-se, porém, que com a nova orientação do comparativismo 
lingüístico é perfeitamente possível fazer classificação gené
tica nas línguas indígenas americanas, ao contrário do que 
tendia a admitir Meillet. A lingüística norte-americana, a 
partir de Boas, Sapir e Bloomfield, chegou neste particular a 
resultados positivos e sólidos. Por outro lado, há possibili
dades de classificações de outra espécie. Tudo isso apreciare
mos ràpidamente na palestra seguinte, que será, da minha 
parte, a última do Curso. 
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Depois de apreciar ràpidamente, na palestra passada, as 
classificações das nossas línguas indígenas até agora feitas, 
vamos um pouco nos deter nos pontos cruciais que êsse pro
blema envolve, e nas novas diretrizes para o estudo científico 
dessas línguas. 

Vimos como surgiu e se consolidou o princípio da classi
ficação genética e como êle foi aplicado nas línguas indígenas 
da América do Sul de uma maneira totalmente heterodoxa. 
O mesmo sucedeu de início com as línguas indígenas da Amé
rica do Norte; mas, aí nos começos dêste século, se verificou 
um movimento de renovação, que hoje está consolidado e de 
que os lingüistas na América do Sul, e particularmente (para 
nós) no Brasil, podem haurir ensinamentos e orientação. Essa 
renovação, cujo grande propulsor foi o antropólogo Franz Boas, 
teve principalmente em Edward Sapir e Leonard Bloomfield 
os seus teoristas, e são discípulos dêsses dois eminentes mestres 
que continuam o trabalho, assim encetado, dando à lingüística 
indígena norte-americana uma posição de especial relêvo no 
âmbito dos estudos lingüísticos mundiais do presente. 

Os quatro pontos fundamentais que defrontaram os reno
vadores da classificação das línguas indígenas norte-americanas, 
em bases comparativas sólidas e ortodoxas, foram os seguintes: 
1) o problema da reconstituição da língua teórica originária, 
e em cada família, ou seja, a língua má ter ou protolíngua da 
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família; 2) o estabelecimento de leis fonéticas nítidas e fi
dedignas; 3) a maneira de chegar a um e outro resultado 
apesar da ignorância dos estágios antigos de cada língua e da 
história social e política dos grupos falantes; 4) a utilização 
primacial do vocabulário, para a comparação, uma vez que é 
mais difícil o levantamento dos elementos gramaticais propria
mente ditos e muitas línguas não apresentam, em virtude de 
sua própria estrutura, quadros de morfemas abundantes (por 
exemplo, pobreza extrema nos paradigmas verbais, tão ricos 
nas línguas indo-européias e com desinências que tanto se 
prestaram a um intenso trabalho comparativo entre as múl
tiplas línguas decorrentes do proto-indo-europeu). 

Consideremos primeiro o primeiro ponto. 
É em verdade digno de nota que no heterodoxo compara

tivismo das nossas línguas indígenas nun1ca se tenha cogitado, 
de maneira cabal e sisttmática, de depreender a língua máter 
de cada família em seu quadro de fonemas, em sua organi
zação gramatical e em seu vocabulário básico (ou melhor, em 
suas raízes básicas correspondentes aos semantemas que se 
distribuíram pelas diversas línguas afins daí provenientes) . 
É certo que Karl von den Steinen (como já vimos noutra pa
lestra) esboçou um prato-sistema fonético KARÍB a propósito 
do BAKAmí; mas o exemplo foi esporádico, um tanto inseguro 
e um tanto fragmentário. 

Ora, a esquematização de uma língua teórica máter é um 
ponto essencial no comparativismo lingüístico. É bem sabido 
como desde Schleicher a isso se dedicaram os indo-europeístas 
numa série de reconstruções em que se destacam, em ordem 
cronológica, Karl Brugmann, Hermann Hirt (na Alemanha), 
Antoine Meillet (na França) e contemporâneamente V. Pisani 
(na Itália), E. Benveniste (na França) e Jerzy Kurylowicz 
(na Polônia). O ponto de vista inicial, que era o de Schleicher, 
foi abandonado - é certo: hoje não se tem ilusão de obter 
com isso um sistema lingüístico sincrônico, do remoto passado, 
exatamente como então funcionava no remoto grupo falante. 
A reconstrução, como tão bem ressalvou J espersen (1928, 80, 
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317), recobre um período de tempo grande e incerto, de sorte 
que nas formas reconstruídas se reunem coisas de época1' di
ferentes e pois nem sempre simultâneas. Por outro lado, 
muitas das formas reconstruídas é possível que nunca tenham 
existido de per si, mas apenas integradas em vocábulos deri
vados. Finalmente - e nisto insistiu com tôda a razão Meillet 
(i923) - a reconstrução tende a nos apresentar um sistema 
lingüístico uno e homogêneo, quando na realidade (pelo que 
sabemos das línguas com que temos contacto concreto) d.eve 
ter havido desde o início diferenças dialetais e de estratificação 
social (língua dos aristocratas e língua da plebe, língua dos 
guerreiros, língua dos sacerdotes, e assim por diante). Como 
quer que seja, essa língua máter téórica ·é indispensável para 
um seguro trabalho ~omparativo. Uma vez obtido o seu sis
tema de fonemas, por exemplo, se desce fàcilmente aos das 
línguas afins, cujos fonemas passam· a ser o que se denomina 
no método comparativo os "reflexos" dos fonemas originários 
(em português, /d/ e /ê/ de sêde são, por exemplo, os reflexos, 
respectivamente, de /t/ e /i/ breve do latim sltim; /lY / como 

' 
em palha é o reflexo do /1/ latino seguido de /i/ assilábico 
(/y /), e assim por diante). O mesmo se pode dizer dos ele
mentos gramatic·ais ·e dos ·vocábulos primitivos básicos. 

A língua máter reconstruída permite partirmos de cada 
um de seus elementos (fonema, morfema, raiz, vocábulo) e 
obter o "leque" daí conseqüente com a . série das línguas afins: 

( L1TUÂMIOl 

os~mi em 
1 S~NSÇRITOI IARMÊNtOI 

(AflMÊ NtOl 

.. 
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yes-ml 
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Vejamos agora a questão das leis fonéticas, em que já 
se insistiu mais de uma vez no correr destas palestras. 

Apesar da importância fundamental que elas têm dentro 
do método comparativo, nunca entre nós (e na lingüística in
dígena sul-americana lato-sensu) se cogitou de uma pesquisa 
nítida e coerente nesse sentido em relação às diversas famílias 
de línguas propostas. Entretanto, seria muitas vêzes relati
vamente fácil levantar leis fonéticas. No meu pequeno tra
balho sôbre ALguns Radicais Jê, a que já me tenho reportado 
aqui, pude, por exemplo, sem maior dificuldade depreender 
uma lei fonética que coloca o KAYAPÓ (e até certo ponto o 
SUYÁ) num subgrupo à parte em face das outras línguas JÊ: 

a presença de /m/ nessas duas línguas, quando nas demais 
há /p/ ou mp/ (com as variantes [b], [tnb]). Vê-se logo, por 
aí, que nas línguas JÊ que só têm /p/ (ou [b]) houve a con
fluência de dois fonemas distintos primitivos - /p/ e ;mp/ 
(uma oclusiva de ataque nasal, ou pré-nasalizada). Esta úl
tima é que deu /m/ em KAYAPÓ (com menos plenitud.e em 
SuyÁ) em virtude da propagação da ressonância nasal a tôda 
a articulação da consoante; daí, o KAYAPÓ mak "orelha", .em 
face de pak e mbak em outras línguas J Ê, como se comentou 
noutra palestra. A mesma ocorrência na raiz de "ôlho'', por 
exemplo, que em KAYAPÓ é no e em outras línguas JÊ é to, 
nto ou ndo, e na raiz de "água", que em KAYAPÓ é no, pelo 
registro de Krause, com a variante figo, do registro de Ehren
reich, em face de ko ou go, alhures, nos sugerem uma lei fo
nética característica do KAYAPÓ: a mudança aí das oclusivas 
pré-nasalizadas do PROTO-JÊ para uma nasal integral, que con
forme o caso será a labial /m/, a dental /n/ ou a velar /fi/. 
Outra lei fonética, dentro do grupo JÊ, que foi, aliás, sugerida 
de passagem por Nimuendaju, é a desoclusão, ou mudança para 
fricativa, das oclusivas orais nas línguas KREN-YÉ, TAYÉ e 

MEHIN; ex.: para "nariz"· (/k/ > /x/) - KREN-YÉ payakxre, 
MEHIN niaxe, TAYÉ payaxre, em face de APINAYÉ inyakra: , 
KAYAPÓ niakre, KRAHÓ hinyalkra: , RANKOKAMÉKRA panyakre, 
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X ERÊNTE danekre) AKROÁ ast sü k lo (com prefixos de posse 
variados). 

Entretanto, os lineamentos da língua máter e muitas leis 
fonéticas, dentro do comparativismo indo-europeu, dependeram 
da circunstância de existirem estágios antigos das línguas 
afins. Não se dispunha apenas, por exemplo, das línguas ro
mânicas, do inglês atual, do moderno alemão, do russo de hoje, 
das línguas indo-européias ora faladas na índia (hindustâni, 
bengali etc.) , mas do latim, do gótico, do velho eslavo, do sâns
crito, e assim por diante. É claro que, se só conhecêssemos 
as línguas indo-européias atuais, as dificuldades para a apli
cação do método comparativo ficariam centuplicadas. Ora, é 
justamente esta última a situação que se nos depara para as 
línguas indígenas qa América. 

Os lingüistas norte-americanos desenvolveram, em face 
dessa situação, uma nova técnica reconstrutiva, cujos "axio
mas" foram compendiados por Pike (1950). E apelaram am
plamente para um processo que já tinha sido eriado, como 
recurso subsidiáriot pelos indo-europeístas. É a chamada "re
construção interna". Ela assenta no princípio de que a evo
lução lingüística não altera uniformemente um elemento pri
mitivo em todo o âmbito da língua: em certas posições, em 
virtude de leis fonéticas privativas dessas posições, . a mudança 
é menor ou até não se verifica. Assim, no próprio quadro da 
língua atual é possível estabelecer uma escala cronológica, 
alinhando as variantes atuais de cada elemento. E daí se pode 
chegar a reconstruir uma protof orma teórica. 

Consideremos um exemplo bem simples dentro do 
português. 

Sabemos que o artigo por tuguês o provém do demonstra
tivo latino illu (m) e podemos acompanhar a evolução dessa 
forma através de uma abundante documentação no tempo. 
Suponhamos, porém, que o por tuguês estivesse nas condições 
de uma língua indígena e nada conhecêssemos da sua língua 
máter - o latim, nem das fases anteriores do próprio por
tuguês. Seria possível chegar mesmo assim a uma protoforma 
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relativa? Seria, sem dúvida, pela reconstrução interna, por
que o artigo em português apresenta formas residuais em 
pelo, no e el-rei, e ainda em Portugal na locução Trá-los-montes. 
A partícula pelo equivale à preposição per (que aparece em 
de per si e como prefixo ao lado de por) com o artigo. O /r /. 
pois, .esvaiu-se, pois nada justificaria supormos uma passagem 
imotivada de /r/ para /1/ entre vogais; isso nos dá assim uma 
locução arcaica perlo, onde se vê que o artigo teve um /1/ 
prevocálico, e a locuçi'o Trá-los-monte, em que trá está evi
dentemente por trás, corrobora essa conclusão. Por outro 
lado, sabemos que no equivale a em (foneticamente /é/) e o 
artigo. Ora, de uma vogal nasal em contacto com outra não 
resultaria a nasal dental /n/ e sim .a nasal "molhada" /nY /, 
em português escrita nh, como mostra nenhum, que é uma 
combinaçã<;> de nem /né/ e um (anàlogamente /ú/). Então, 
podemos deduzir que /n/ em no é o "reflexo" de um /1/ em 
ambiente nasal: em lo /elo/ > /éno/ > eno; desta última 
fase para no, pela queda do e inicial, há exemplos dentro da 
língua, como nas variantes enamorado: namorado. Confirma
se, pois, uma antiga forma lo para o artigo. Finalmente, a 
presença de el em el-rei logo se explica por uma queda de e 
inicial, análoga, ocorrida naquela forma deduzida lo: deve se 
ter tido ante~ uma forma elo, que, aglutinada a rei perdeu o 
o final. 

Chegamos assim a uma protoforma relativa elo. 
A reconstrução com os dados sincrônicos pode, entretanto, 

não ser estritamente "interna", também operando com dialetos 
e línguas provadamente afins. No nosso caso vertente, o 
francês le, o espanhol lo, o italiano il nos levam à mesma re
construção; e a forma italiana sugere a possibilidade da vogal 
inicial ter sido primitivamente /i/. Se um certo /i/ (não 
o conhecemos, por hipótese, como /i/ breve, porque nada 
sabemos, por hipótese, a respeito do latim), se um certo /i/ 
(repito) passou para /e/, é possível que o nosso /o/ provenha 
de um certo /u/. Além disso, comparando formas portuguêsas 
com italianas, verificamos que a presença de /1/ entre vogais 
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em português corresponde a /11/ em italiano (ou seja l ge
minado) e a l simples italiano corresponde a ausência da 
consoante em português (por exemplo - português belo -
italiano bello, português só - italiano sólo). 

O cotejo com outras línguas afins, nos permite postular, 
assim, uma protoforma illu, para o nosso artigo, que, com 
efeito, sabemos, com os dados cronológicos de que dispomos 
no caso, ser o verdadeiro étimo do artigo em português. 

~ste exemplo mostra bem - creio eu - as possibilidades 
da reconstrução dentro de um estado lingüístico sincrônico. 
Apenas se poderá alegar que às vêzes a segurança sôbre a 
protoforma reconstruída é um tanto menor do que se dispu
séssemos de documentação através do tempo: a dedução do 
/u/ final de illu foi indireta, e o raciocínio a respeito do l 
e do l geminado partiu para o português da forma já re
construída elo, pois a forma atual corrente o não tem l. Mas, 
como quer que seja, chegou-se a um resultado, que é muito 
provável e se poderá corroborar com a pesquisa paralela em 
outras formas de ambiente fonético anijogo. 

É essa técnica que a Dra. Sarah GudÍschinsky terá ocasião 
de desenvolver em suas palestras, iluJtrando-a com a pes
quisa num grupo lingüístico indígena mexicano, onde a 
sua contribuição pessoal foi de alta significação no trabalho 
reconstrutivo. 

Mas, ao enumerar os pontos essenciais que a lingüística 
indígena norte-americana focalizou por imposição das suas 
condições de trabalho, também citamos a utilização do voca
bulário em proporção muito maior do que têm tradicional
mente feito os . indo-europeístas. 

Os meus ouvintes devem se lembrar, a esta altura, de 
como nestas palestras critiquei a ênfase dada ao vocabulário 
nas nossas pesquisas de lingüística indígena. Mas também 
devem se lembrar de que ·insisti numa como que hierarquia 
dos campos semânticos para utilização na comparação gené
tica. Das Leitworter dos etnólogos alemães, aconselhei muita 
desconfiança quanto ao emprêgo, na comparação, dos têrmos 

165 



J. MATTOSO CAMARA JR. 

de cultura material; também alertei para as "peças" que nos 
podem "pregar" os têrmos de parentesco; e acenei com uma 
maior aplicação dos nomes para partes do corpo e para certas 
coisas fundamentais da natureza, que mais estritamente per
tencem àquilo que chamei o vocabulário "nuclear" de uma 
língua. Foi essa seleção que a lingüística indígena norte
americana procurou fazer. Por outro lado, uma vez que se 
proceda com cautela e certa perspicácia, e se saiba jogar com 
as contribuições da etnologia quanto à difusão cultural e 
quanto às suas conclusões sôbre contactos tribais, é também 
possível manusear as nomenclaturas de parentesco e até têrmos 
de cultura material. Sapir, no seu magnífico ensaio sôbre "A 
Perspectiva Temporal na Cultura Aborígene Americana" traçou 
as linhas mestras metodológicas que nos devem guiar a êsse 
respeito (Mandelbaum, 1949) . 

Por tudo isso, a lingüística indígena norte-americana tem 
utilizado amplamente o léxico para fins comparativos. Mas 
é preciso que se chegue aos semantemas mediante uma análise 
mórfica rigorosa, como já tive ocasião de frisar aqui. E assim 
a utilização do léxico está intimamente ligada à depreensão 
da estrutura gramatical da língua e da estruturação dos seus 
vocábulos. Isso nos conduz à necessidade dos estudos des
critivos cabais e bem comprovados, o que a meu ver é a 
tarefa de maior prioridade na lingüística indígena brasileira. 

A ausência quase absoluta dêsse trabalho, atualmente, 
está levando um grupo de classificadores a apelarem para um 
novo método comparativo, principalmente ideado pelo lin
güística norte-americano Morris Swadesh e conhecido pela 
denominação de "glotocronologia". Swadesh parte da consi
deração de que o vocabulário básico, ou nuclear, de uma língua 
é muito lentamente substituído, por empréstimo ou criação 
derivativa ou troca dentro da própria língua. Daí passou a 
uma hipótese (que lhe parece estar provada pelo estudo das 
substituições vocabulares nos mais variados grupos lingüís
ticos): a de que para uma lista padrão de vocábulos básicos 
(êle opera com 200) a velocidade da substituição é sempre a 
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rr1esma dentro de períodos bem amplos de tempo (digamos 

\ 

mil anos). Estabeleceu essa velocidade constante numa fór
mula matemática, e, munido dessa fórmula, compara os du
zentos ítens, da lista padrão, nas múltiplas línguas supostas 
afins. A retenção maior ou menor de têrmos quanto a êsses 
Jtens básicos indicará a menor ou maior separação de cada 
língua, para se constituir como língua autônoma em face do 
'tronco lingüístico comum. E também a presença de alguns 
dêsses têrmos, por poucos que sejam, em duas ou mais línguas 
indica aue se trata de línguas afins, menos ou mais distan
ciadas entre si, conforme é maior ou menor a retenção dos 
têrmos da lista padrão estabelecida. Numa "Crônica Lingüís
tica", na Revista Brasileira de Filologia procurei ràpidamente 
apreciar o método glotocronológico de Swadesh (Camara, 1960). 
~le foi aplicado, entre nós, por Arion Dall'Igna Rodrigues (1958) 
para uma restruturação das línguas TuPÍ, a que já fiz refe
rência numa palestra anterior. 

Fora do intuito da glotocronologia, propriamente dita, a 
lista de Swadesh se presta a ser utilizada para a coleta voca
bular· nas línguas indígenas, em substituição às Leitvwõrter, 
da etnologia alemã, porque nos oferece têrmos nucleares que 
são os mais difíceis de se substituir por empréstimo. É nesta 
lista que está calcado o Formulário organizado para o Museu 
Nacional pela equipe do Summer Institute of Linguistics, a 
que já fiz aqui referência. 

Não quero, porém, estender-me mais longamente sôbre a 

nará na aplicação às línguas indígenas. 
Quero, portanto, .de preferência, na parte final desta pa

lestra, chamar a atenção para a circunstância de que a clas
sificação genética não é a única possível. Na lingüística con
temporânea voltou-se a considerar a classificação tipológica 
das línguas, que vimos se ter ensaiado com Schleicher, mas 
então se desvirtuado com insustentáveis implicações diacrô
nicas. Justamente agora, em que se sabe fazer uma distinção 
nítida entre o estudo lingüístico diacrônico e o sincrônico (de 
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acôrdo com as idéias de Saussure, que apreciamos de início 
nestas palestras) , tornou-se bem viva a impressão de que a 
elassificação genética, essencialmente diacrônica, não impede 
no âmbito da sincronia uma outra espécie de classificação. 
E, em virtude da tendência (também filiada em Saussure) a 
ver a língua como um sistema, uma estrutura, uma configu
ração formal, surgiu o conceito da classificação tipológica, 
que ·não é mais do que uma maneira de sintetizar em tipos 
gerais as variadas estruturas lingüísticas, que a pesquisa des
critiva tem depreendido. 

Vê-se, portanto, que há uma sólida justificativa teórica 
para a · adoção de classificações tipológicas. É expressivo que 
na 2.ª edição de Les Langues du Mond.e (1952), dirigida por 
Marcel Cohen, sozinho, depois da morte de Meillet, tenha sido 
suprimida a "Introdução" de Meillet, a que já me referi aqui 
sôbre a validade exclusiva da classificação genética e se tenha 
incluído um capítulo preliminar de "Bibliografia", em que se 
insiste sôbre a importância das classificações tipológicas (Per
rot, 1952). Esta mesma importância foi muito bem salientada , 

por Roman Jakobson no seu relatório sôbre os "Estudos Tipo-
lógicos e a sua Contribuição para a Lingüística Históriéo
Comparativa" nó VIII Congresso Internacional de Lingüistas, 
realizado em Oslo em 1957. Jakobson (1957) acentua, com 
tôda a razão, que a classificação tipológica é o corolário na
tural da descrição objetiva das estruturas lingüísticas parti
culares, que é hoje um tema tão importante na nossa ciência 
e que tanta falta faz na lingüística indígena brasileira. 

A justificação teórica das classificações tipológicas não 
impede, entretanto, que haja grandes dificuldades em relação 
à maneira de proceder para se chegar a elas. 

A classificação de Schleicher - línguas isolantes, aglu
tinantes e flexionais -, mesmo despojada das suas implica
ções históricas, não é satisfatória, como se deduz das conside
rações que mais de urna vez fiz, a propósito, no correr destas 
palestras. Alguns lingüistas têm procurado torná-la mais 
precisa, ou menos vaga e · menos superficial, aumentando o 
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número de "tipos", como, por exemplo, o das chamadas línguas 
polissintéticas. O polissintetismo foi utilizado amplamente nos 
primeiros estudos de intenção científica, no séculó XIX, sôbre 
as línguas indígenas americanas, como no pioneiro Lucien 
Adam (1878). Nesse trabalho de aperfeiçoamento, é espe
cialmente notável a classificação tipológica que Sapir nos 
propõe no capítulo VI do seu livro clássico sôbre a Linguagem, 
introdução ao estudo da fala (1921). Ela é, entretanto, tão 
cómplexa e exige um tal conhecimento em profundidade das 
línguas examinadas, que se torna a rigor inaplicável. O lin
güista norte-americano Joseph Greenberg, que mais de uma 
vez tem sido lembrado nestas palestras, deu uma nova versão 
da classificação tipológica de Sapir, especialmente no capí
tulo que lhe coube na obra coletiva Método e Perspectiva em 
Antropologia (1954) e também nos seus Ensaios de Lingüística 
(1957), já aqui citados. A sua diretriz é exclusivamente mor
fológica (como já era a de Sapir), assentando essen-cialmente 
na estrutura do vocábulo e no comportamento dos afixos em 
em relação à raiz. 

Compreende-se, não obstante, que haja outras linhas tipo
lógicas possíveis de adoção. 

A estrutura fônica, por exemplo, é um dado muito im
portante, que pode servir de roteiro para a nossa classificação 
tipológica. Pode-se levar em conta a natureza do acento, a 
estrutura da sílaba, os fonemas preferenciais no início ou no 
fim dos vocábulos, as classes de consoantes que funcionam 
na língua ou o seu vocalismo. É assim que o português se · 
distingue tipolõgicamente do italiano pela ausência de con
soantes geminadas, do fran-cês pela presença de paroxítonos 
e proparoxítonos e d~ /r/ e /s/ finais, do espanhol por um 
vocalismo distinto conforme a vogal é tônica ou átona (forma, 
com /ó/ aberto tônico na raiz, oposto a fôrma, com /o/ fechado 
tônico; mas formoso, com /o/ fechado átono na raiz apesar 
de derivado de forma com o /à/ aberto) (diferenciação que 
não se verifica em espanhol onde só há um fonema /o/ e um 
fonema /e/) . 
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O próprio léxico pode dar oportunidade a uma classifi
cação tipológica de natureza vocabular, porque aí se revelarão 
associações semânticas de interêsse cultural, em certos campos 
semânticos, como o dos têrmos de parentesco, o dos fenô
menos atmosféricos, os de certas atividades sociais. 

Na verdade, quanto à morfologia, pode se conduzir uma 
classificação tipológica dentro do que Charles Hockett chama 
"o núcleo gramatical" da língua (em inglês - "the gramma
tical core") , focalizando um dos quatro aspectos seguintes: 
1) o sistema de partes do discurso (por exemplo - verbos 
distintos dos nomes, substantivos distintos dos adjetivos, es
pécies de pronomes, etc.) ; 2) as categorias gramaticais (es
pécie de gênero, tempo versus aspecto verbal, espécies de 
modos verbais, etc.); 3) os "functores", na nomenclatura de 
Hockett, isto é, os elementos gramaticais; 4) os tipos frasais 
e as construções léxicas (1958, 265). 

A êsse respeito da classificação tipológica, é in teressante 
lembrar o critério de Wilhelm Schmidt (1926) no seu livro 
sôbre "A s Famílias Lingüísticas e os Ciclos Lingüísticos da 
Terra, j á comentado em mais de uma destas nossas palestras. 

Para estabelecer os seus "ciclos lingüísticos", que são no 
fundo agrupamentos tipológicos, embora o autor lhes em
preste um sentido genético (admitindo a passagem de um 
ciclo para outro por transformação no tempo) , focalizam-se 
aí certos traços fonéticos, mórficos e sintáticos, em número 
restrito, mas de valor muito expressivo: 1) os tipos de vogais; 
2) os tipos de consoantes; 3) a natureza fonética do início 
e do fim do vocábulo; 4) a estrutura dos numerais e a base 
de numeração; 5) o número gramatical nos nomes e pronomes; 
6) o gênero gramatical; 7) a posição do têrmo determinante 
em face do determinado. 

É verdade que o Pe. Schmidt, dentro das idéias, ou antes 
dos preconceitos, da sua escola histórico-cultural (coisa já aqui 
comentada) , procura associar por um elo de essência os ciclos 
lingüísticos, assim obtidos, com os ciclos culturais, "para ver 
se, e até que ponto, os grandes agrupamentos lingüísticos 

170 

• 



INTRODUÇÃO AS LíNGUAS INDíGENAS BRASILEIRAS 

coin·cidem, externamente, e, internamente, se integram com 
os etnológicos" (1926, 271). 

O que hoje nos parece pueril nessa tentativa, não nos 
deve impedir, entretanto, de reconhecer o cabimento dos traços 
lingüísticos assim levantados, nem de aproveitá-los, como um 
ponto de partida pelo menos, num trabalho de classificação 
tipológica das nossas línguas indígenas. -

É claro, porém, que uma classificação tipológica nas di
retrizes traçadas pelo Pe. Schmidt, como em quaisquer outras 
diretrizes, depende de descrições exatas e rigorosas das nossas 
línguas indígenas. Assim, terminamos estas nossas palestras, 
insistindo, como um Leitmotiv, na necessidade da pesquisa e 
do trabalho descritivo -como passo preliminar para a classifi
cação das nossas línguas indígenas. 

A Dra. Sarah Gudschinsky vais nos expor nas palestras 
subseqüentes uma técnica aplicada para orientar os pesqui
sadores nesse trabalho descritivo. Vai se servir da termino
logia e pontos de vista descritivos do professor Kenneth Pike, 
que é o grande teorista do Sum·mer Institute of Linguistics. 
A adoção dessa técnica é um dos caminhos que se pode seguir 
para a descrição das nossas línguas indígenas; mas é claro 
que há caminhos outros e os nossos estudiosos podem voltar 
as vistas para outras técnicas. A êste respeito, quero citar, 
como estímulo para os nossos pesquisadores, os trabalhos de 
renovação na descrição e interpretação gramatical do GuARANÍ 
do Paraguai, empreendidos pelo lingüista argentino Germán 
Fernández Guizzetti (1958), que estão ainda numa fase pre
liminar mas muito auspiciosa. A diversidade de approaches, 
na nossa lingüística. descritiva indígena, nada terá de preju
dicial, mas antes concorrerá para uma melhor consolidação 
dos estudos brasileiros nesse âmbito. 

E com isso cedo o meu lugar à Dra. Sarah Gudschinsky, 
de quem será a próxima palestra e as que se seguirem. 
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XI 

PARA UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO GENÉTICA 
DAS LÍNGUAS INDÍGENAS 

Hoje, vamos iniciar a terceira parte dêste curso de intro~ 
dução ao estudo das línguas indígenas. 

Eu me sinto um pouco temerosa de suceder nesta série 
de palestras ao Prof. Mattoso Camara, que tão bem nos elu
cidou sôbre os pontos teóricos mais delicados dos problemas 
li!lgüísticos. Mas espero que minhas palestras possam ser 
úteis para o esclarecimento das questões aplicadas da análise 
lingüística indígena. · 

Em suas últimas palestras o Prof. Mattoso Camara deu 
uma visão geral da classificação das línguas, discutiu as clas
sificações já feitas das línguas indígenas brasileiras, e men
cionou os diversos tipos de classificação que se podem fazer. 

Hoje consideraremos mais detalhadamente a questão da 
classificação genética, tratando primeiro do que é afinidade 
genética, e como se processa a história das línguas. Depois 
exemplificaremos os métodos de reconstruir essa história, 
quando sem o testemunho escrito, e explicaremos como usar 
essa reconstrução para prova de afinidade e para o agrupa
mento das línguas mais intimamente relacionadas. 

O qualificativo "ge11ético", por si mesmo, indica que as 
línguas têm uma história indivisível, que pode ser descrita 
em têrmos semelhantes aos usados para traçar a árvore ge
nealógica de um indivíduo. As línguas afins se desenvolvem 
de uma língua máter por mudanças. Tôda língua apresenta 
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mudanças - na pronúncia, no uso de várias palavras, no 
sistema gramatical, etc. Se os falantes da língua formassem 
um grupo homogêneo, todos adotariam essas mudanças. Mas 
em tôdas as línguas existem subgrupos de falantes, que têm 
mais contato entre si do que com os dos outros subgrupos. 
Cada um dos subgrupos desenvolve uma maneira particular 
de falar, com mudanças não adotadas pelos demais. Chamamos 
à fala particular de cada subgrupo um dialeto da língua. Se a 
comunicação entre os subgrupos diminuir, aumentarão as di
ferenças até finalmente os habitantes de uma área não mais 
poderem entender os de outra, e os dialetos se tornarão línguas 
distintas. A sesseção entre subgrupos que causa o desenvol
vimento de dialetos e línguas separadas pode ser devida a di
visões políticas (como entre Portugal e Espanha) ou a barreiras 
naturais (·como o mar entre Portugal e Brasil). 

Podemos exemplificar o desenvolvimento de um grupo 
de línguas afins de uma língua máter, como o latim, já bem 
conhecido: 

---------/··~-------
IBÉRÍ'co FRANCÊS llAl.IANO .~ ... 

/ ~ 
n••NHOl /"'"'ui~ 

PORTUGAL IRASIL 

1 
RIO. SAO PAU1.0, efç 

Poderíamos também aumentar o diagrama com os dialetos 
de francês, italiano, etc., e também com as línguas afins do 
latim, como o germânico, o celta, etc. 

~sse diagrama representa uma classificação das línguas 
A • roman1cas. 
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Vejamos agora, ilustrativamente, como as línguas mudam. 
Lembremos primeiro (como já tanto insistiu o Prof. Mattoso 
Camara) que a língua é uma estrutura, um sistema de fonemas 
com variantes posicionais, com um sistema gramatical rigo
roso, etc. Para se criar um novo dialeto, as mudanças devem 
alterar a estrutura da língua. 

Consideraremos primeiro a fonologia. 
Há mudanças de pronúncia que não perturbam o sistema 

fonêmico. Por exemplo, a diferença entre a pronúncia do j 
/z'ota/ em português e a mesma letra (hota) em espanhol . 

...... 
Português 

junho 
3ogar . , . 
3oia 

Espanhol 

junio 
3ogar 
. . 
3oia 

Neste caso as duas línguas têm diferença de pronúncia, 
mas não de sistema; ou melhor, têm diferença fonética, mas 
não, fonêmiea. 

Outro caso são 
de um fonema 
Espanhol: 

ern 

Português 

ferro 
fazer -
falar 

as mudanças de pronúncia pela perda 
certas posições, por ex~mplo, o. [f] em 

Espanhol 

hierro 
F :o"' hablar ) -- ~ (- hacer 

O efeito da perda dêsse fonema em espanhol é só uma 
modificação na distribuição do fonema; porque se conserva 
ainda [f] em outras situações. 

Há finalmente mudanças de pronúncia que modificam 
também o sistema fonêmico: por exemplo, mão em português. 
Suponhamos que a forma antiga era mano. Pouco a pouco 
as vogais se tornaram mais nasalizadas, e o [n] mais débil. 
Por fim, o [n] desapareceu, deixando as vogais nitidamente 
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nasalizadas. Nessa altura dos fatos, o português adquiriu 
novos fonemas: /a (n) / e /o (n) /, como no par de palavras 
pau e pão, em que /a/ e /w/ orais contrastam com /a/ e /w/ 
nasais. 

Em outros casos, um alofone, ou variante, se desloca do 
campo de um fonema para o de outro. É o que acontece, 
encarando-se a pronúncia do Rio, particularmente, com o /o/ 
final em palavras como /prato/ ou /muito/, em que se pro
nuncia coloquialmente o fonema /u/ em vez de /o/. A mesma 
mudança está acontecendo no caso do /1/ final, em palavras 
como abril. Daqui a pouco, o português coloquial do Rio não 
possuirá mais um /1/ como já não tem um /o/ átono final. 
Então o /1/ e o /o/ terão menos alofones, e menos ocorrências 
na fala; o /u/ terá o mesmo número de alofones, com uma 
ocorrência muito aumentada do alofone átono final prove
niente do /1/ e do /o/. 

Ilustremos também ràpidamente a mudança gramatical. 
O sistema antigo de pronomes pessoais do português e do es
panhol incluiu, no singular: 

primeira pessoa 
segunda pessoa 
terceira pessoa 

eu 
tu 
êle 

yo 
tú 
él 

Ambas as línguas se serviam de vossa mercê com verbos 
na terceira pessoa para indicar respeito. A fôrça do uso, essa 
locução entrou no sistema de pronomes como segunda pessoa 
cerimoniosa, assim: 

eu 
tu 

A voce 
êle 

yo 
tú 
usted 
él 

.. 

Mais recentemente, alguns dialetos do português, como o 
carioca, deixaram de usar a forma tu com intenção familiar, 
substituindo-a por você. E para o uso cerimonioso, intro
duziu o senhor. Mas não se abandonou completamente o tu, 
que aparece nos dois pólos da linguag·em bíblica e na injúria 
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Hoje assim funciona um sistema de cinco 
gulares em português, e quatro em espanhol. 

. 
pronomes s1n-

eu 
tu 

" voce 
o senhor 

êle 

yo 

tú 
usted 

él 

. . 
pr1me1ra pessoa 
segunda pessoa especial para oração, etc. 
segunda pessoa familiar 
segunda pessoa cerimoniosa 
terceira pessoa 

Essas rápida~ ilust1ações nos dão uma idéia dos meca
nismos do desenvolvimento lingüístieo. 

Claro que é relativamente simples traçar a história de 
um grupo de línguas de que há testemunhos escritos. O pro
blema que queremos considerar é traçar a história das línguas 
indígenas completamente desconhecidas antes do descobri
mento da Améri·ca, há quatro séculos. 

O estudo das línguas indo-européias permitiu,. o aprimo
ramento de t écnicas para a reconstrução de formas mais an
tigas das línguas vivas atuais. Sapir (1913, 1923), nos seus 
estudos comparativos de ALOONKIN, provou a utilidade dessas 
técnicas em línguas indígenas. O método consiste bàsicamente 
nas seguintes etapas: 

1. Es·colher para 2. comparação línguas que tenham al
guma semelhança entre si, ou que sejam da mesma 
região, ou que possam se relacionar de qualquer modo. 

2. Obter de cad~ língua uma lista de ítens vocabulares 
bastante gra11de, com os mesmos ítens para cada língua. 

3 . Fazer uma análise f oríêmica e gramatical de cada 
língua. 

4. Procurar, entre as línguas, cognatos possíveis: i. e., 
palavras com semelhança de forma e sentido, capazes 
de se terem desenvolvido da mesma forma antiga. 

5 . Comparar os grupos de cognatos possíveis, fazendo 
listas de correspondências regulares - correspondên
cias que se repetem em muitos pares de palavras. 

6. Considerando cada grupo de correspondências como 
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traço de um alofone na língua máter, reconstruir o 
sistema de fonemas dessa língua máter. 

7. Reconstruir, na base do sistema fonêmico, a forma 
dos vocábulos antigos, e especialmente a dos elemen
tos gramaticais. 

8 . Comparando o uso atual dêsses elementos gramaticais, 
reconstruir o sistema gramatical da língua máter. 

Essas oito etapas permitem a reconstrução da língua máter 
de que provêm as línguas comparadas e cuja reconstrução é 
a prova da afinidade que entre essas línguas comparadas 
existe. Por outro lado, não é possível demonstrar a afinidade 
de línguas que não apresentam ·dados suficientes para se 
processar a reconstrução. As semelhanças, fracas e não sis
temáticas, encontradas entre línguas indígenas e línguas indo
européias (como sânscrito e latim), não são suficientes para 
se provar uma afinidade. 

Vamos examinar um exemplo do emprêgo do método que 
acabamos de expor. 

Escolhemos dialetos da língua indígena MAZATECO, no Mé.
xico (Gudschinsky, 1958). São êles bastante semelhantes 
entre si, ·razão por que prefiro usá-los para a minha demons
tração a fim de evitar as dificuldades que se encontram na 
comparação de línguas menos estreitamente relacionadas. 

Façamos uma seleção dentre mais de mil e quinhentas 
palavras nas listas de que dispomos, e examinemos só as formas 
cognatas que demonstram a reconstrução de três fonemas. São 
formas que já foram submetidas a análise rigorosa de ordem 
fonêmica e gramatical. 

Aqui estão, portanto, os dialetos das aldeias SAN JERÓNIMO 
TECOATL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MAZATLÁN DE ' FLORES, SAN MI

GUEL SoYALTEPEC, dentre os treze dialetos, que permitiram a 
reconstrução de PnoTo-MAZATECO (vide páginas 181 e 182) . 

Dêstes dados reconstruimos os seguintes fonemas: 
/*t/ com reflexos t/t/t/t antes de vogal e antes de / h/ ; 

e reflexos h /s/h/t antes de /k / . 
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*n ts'uti (n ) 
"milho" 

' 

*nYatu 
"sete'' 

*tku 
"cabeça" 

*tha (n ) i (n ) 
"grosso" 

*tsnra 
"perto" 

• 

Ht7AUTLA SAN JERÓ1'IMO 

n ts'uti(n) n ts'uti(n) 

' 
! 

1 . 

-·· 
nratu yitu 

hku sku 

tha (n ) i(n) 
1 

1s1 'i (n) a<n) ts 'ina l 

"'"':\IV 

MAzATLÃN 8oYALTEPEC 

nts•uti(n) n ts'uti(n) 

• 

. .. 

yatu yatu 

hku tku 

the(n) tha<n> i (n ) 

-
" tin1a tinra 

. 

t/t/t/t 
diante de vogal 
anterior 

ts' /ts' /ts' / ts' 
diante de vogal 
posterior 

t/t/t/t 
diante de vogal 
posterior 

h / s/ h / t 
diante de k 

t / -/t/ t 
diante · de h 

ts1' /ts1' /t/ t 
diante de vogal 
anterior 



~ 

~ 
*ntYaha 

"gado" 

*tYkU (n ) 
"ter mêdo" 

*tYk wa 
"caracol" 

*O'hawa 
"pele" 

* ts'u 
"bicho" 

*nts'ha 
"falar' ' 

* ts'hu (n) 

"mulher'' 

* ts 'i 
"pequeno'; 

n ts 'aha l 

s'ku (n) 

s 'kua 

1s 'hua 1 

ts'u 

n ts'ha 

ts'hu(n) 

*pts'i 

nts 'aha l 

s'ku(n) 

lS 'hua 
l 

ts'u 

tits'ha 

ts'hu(n) 

i ts'i 

ntiha 

-

Tinawa 

ts'u 

tints'ha 

lS 'hu (n) 
1 

li ts'i 

ntyaha 

tyku(n) 

tykwa 
( l tikwa) 

tyha 

ts'u 

ts'ha 

ts 'hu(n) 
1 

ts'i 

ts1' /ts1' /t/ty 
diante de vogal 
posterior 

s'/s'/-/ty 
diante de k 

ts1' /ts1' /t/ty 
diante de h 

ts' / ts' /ts'/ ts 
diante de vogal 
posterior 

ts' ;ts'; ts' / ts' 
entre n h 

ts' /ts' /ts' i/ts1' 
diante de h e vogal 
posterior 

ts' /ts' /ts' / ts' 
diante de vogal 
anterior 



# 

INTRODUÇAO AS LíNGUAS INDíGENAS BRASILEIRAS 

Note-se que é preciso reconstruir / *t/ com as correspon
dências t/t/t/t. O caso do grupo de co.crespondências h/s/h/t 
é um pouco mais duvidoso. Nós o incluímos no fonema /*t/ 
por causa dos seguintes fatos: 

a) - é razoável foneticamente que êsse grupo de cor
respondências seja reflexo do proto /*t/ porque tem 
reflexo /t/ em uma das línguas vivas, e é possível 
para um /t/ (sobretudo um t aspirado) dar reflexos 
de /h/ e /s/ nas outras. 

b) - é razoável fonêmicamente que seja reflexo de /*t/, 
porque ocorre só antes de /k/, onde nenhum dos 
outros reflexos de /*t/ ocorre. 

e ) - é impossível que seja reflexo de um fonema /*s/ 
porque contrasta com outro grupo de correspondên
cias s/s/s/s fora dos dados usados aqui. 

d) - não é razoável considerá-lo reflexo de /*h/ por-
' que não é foneticamente provável que um / h/ se 

tornasse oclusivo. 
/*ts' / com reflexos ts' jts' /ts' /ts' em contraste com /t/ antes 

de vogais anteriores e posteriores, e entre /n/ e / h /. No am
biente especial antes de /h/ sem /n/ tem os reflexos ts' / ts' / 
/ts' i/ts1'· 

/*tY / com reflexos ts' / tsi,/t2,/t antes a.e vogal anterior; 
ts' 1/ts1/ t/tY antes de vogal posterior; s' /s' / h/tY antes de /k/; 
e ts//ts1'/t / tY antes de / h /. Todos os grupos de correspon
dências contrastam com os reflexos de /*ts' / e / *t/ nos mesmos 
ambientes. 

Da mesma maneira, usando os conceitos de contraste e . 
distribuição complementar podemos reconstruir os outros fo
nemas de PROTO-MAZATECO. ltsses três fonemas bastam para 
dar uma exemplificação do método da reconstrução fonêmica. 

Uma vez reconstruído o sistema de fonemas, é fácil chegar 
aos vocábulos completos: *n ts'uti (n) "milho"; *nYatu "sete"; 
*tku "cabeça"; *tha (n) i (n) "grosso"; *tYinYa "p·erto"; *ntYaha 
"gado"; *tYku (n) "ter mêdo"; *tYkwa "caracol"; *tYhawa "pele"; 
*ts'u. "bicho"; *nts'ha "falar "; *ts'hu (n) "mulher". 
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Por falta de tempo, eu não dou agora exemplo de recons
trução de traços gramaticais. O método básico é reconstruir 

, fonêmicamente as formas gramaticais - afixos, conjunções, 
pronomes, etc. - e postular na língua reconstruída o sentido, 
o uso e a posição que mais provàvelmente deram origem, por 
desenvolvimento regular, às formas atuais nas línguas vivas. 

Voltemos ao problema da classificação das línguas. Já está 
definitivamente provado que os dialetob MAZATECO se relacio
nam, porque temos uma língua máter reconstruída. O que 
não temos é um conceito do agrupamento dêsses dialetos. 

Há um método para agrupar línguas afins que _Brugmann 
propôs, e recentemente Dyen {1956) aproveitou e elaborou 
melhor. Considera-se aí que quaisquer grupos que tenham 
participado de uma mudança, realmente nova, devem ter sido 
um grupo lingüístico único na época em que se deu a inovação. 
Um estudo cuidadoso das inovações, assim compartilhadas, 
torna possível delinear a história da ordem em que êsses 
grupos se separaram, ísto é, descrever a . árvore genealógica 
lingüística respecti va. 

Devemo~ observar agora que a representação em árvor~ 
genealógica não encerra em si tôda a história. As línguas 
mudam por empréstimo também, como em palestra anterior 
frisou o Prof. Mattoso Camara. Um elemento da língua -
um item léxico, um .som um traço gramati<:al - pode difundir
se de sua área nativa para outras áreas circunvizinhas. Por 
exemplo: o português tomou de empréstimo ao inglês futebol, 
o inglês tomou de empréstimo ao francês o som [ z'] como em 
g(lrage, e o inglês tomou de empréstimo ao francês e ao látim 
o prefixo re- como em receive "receber", remit "remeter" que 
se tornou operante em inglês, criando palavras como re-dig 
"cavar outra vez", re-make "fazer outra vez" etc. 

Em regra, os empréstimos de línguas totalmente estranhas 
não provocam grandes dificuldades na classificação, porque 
êles não cabem no sistema da língua reconstruída. O mais 
difícil é que algumas vêzes os grupos se separam por algum 
tempo, novamente se aproximam e compartilham de uma nova 
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feição. Neste caso não é sempre possível traçar a história 
exata. 

Vamos examinar os dados MAZATECO, procurando a história 
dos dialetos. Partimos de seis aldeias, assim distribuídas: 

San Jerónimo 
Tecoatl 

Hua.utla 
de 

Jiménez 

Mazatlán 
de Flores 

~ 

San Miguel 
Huautla 

Não consideraremos no momento 
rá depois para ilustrar outra coisa. 

San Miguel 
Soyaltepec 

San Pedro Ixcatlán 

I 

SAN MIGUEL, que entra-

1. Nos dados já examinados, o proto /*tY /, fora do grupo 
·com /k/, tem dois reflexos: /ts1/ em SAN JERÓNIMO e HuAUTLA, 
/ti em MAZATLÁN e SoYALTEPEC. Quer dizer que SAN JERÓNIMO 
e HUAUTLA constituíram um grupo na época em que /t7 / mudou
se a jts't/, e que na mesma época MAZATLÁN e SoYALTEPEC 
constituiram outro grupo. Sabemos, por outros dados, que 
IXCATLÁN ficou com MAZATLÁN e SoY ALTEPEC. 

2. Notamos que o proto /*te,/ t'em inovação - mudança a 
/ts1'/ - só em SoYALTEPEC. Mostra a mesma mudança a palavra 
ts1'hu "mulher" do dialeto IxcATLÁN. Concluímos, pois, que 
em certa época SoYALTEPEC e IxcATLÁN constituíram um sub
grupo, que já não incluía MAZATLÁN. 

3. Os reflexos de /*tY / antes de /k/ indicam que SoYAL
TEPEC e IxcATLÁN sofreram uma separação em uma dada época 
em que O /ti/ desenvolveu-se em lXCATLÁN somente. 

185 

, 



J . MATTOSO CAMARA JR. 

4 . A separação entre S AN J ERÓNIMO e HuAUTLA é indi
cada pelos reflexos de /*t/ antes de /k/: HUAUTLA tem /hk/, 
enquanto S AN J ERÓNIMO tem /sk/. Note-se que nessa época, 
MAZATLÁN deixou de ser parte do grupo com SOYALTEPEC e 
IxcATLÁN, e compartilnou com HuAUTLA na mudança de /*t/ 
a /h/ antes de /k/. 

Agora podemos traçar uma árvor:? genealógica para os 
dialetos de MAZATEco : 

SOYALTEPEC IXC&Tl.Alf 

Figura 18 

O círculo que cerca HuAUTLA e MAZATLÁN indica uma nova 
afinidade depois da época de separação. 

Tal é o método para traçar a historia das línguas sem 
escrita ou ágrafas. 

Como a história dialetal do MAZATECO é muito recente, é 
possível comparar os fatos lingüísticos com fatos da história 
política. Antes da chegada dos conquistadores espanhóis, os 
MAZATEOO passaram por três períodos distintos: 

1. Havia primeiro uma nação MAZATECO no vale. A tra
dição é que incluía SoYALTEPEC e IxcATLÁN, mas é muito pro
vável que incluísse também MAZATLÁN. Deve ter sido naquela 
época que se desenvolveram as diferenças características 
do vale. 

2. Houve posteriormente um período de dominação de 
outras tribos, em que MAZATLÁN foi separado das outras aldeias 
do vale, e o grupo oriental desenvolveu seus traços particulares. 

3. Quando os MAZATEOO se libertaram dessa dominação, 
dividiram-se em dois reinos, um no vale e o outro na mon-
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tanha. Provàvelmente então é que ocorreram mudanças em 
HuAUTLA, incluindo MAZATLÁN. 

4. Com a conquista dos AsTEKA, o conta to entre aldeias 
se enfraqueceu, e verificaram-se mudanças locais em cada 
aldeia. Agora mP-smo, HUAUTLA é um centro econômico muito 
importante. Por isso, o seu dialeto está se difundindo na vi
zinhança. Há a respeito um fato muito interessante. SAN 
MIGUEL apresenta uma história dialetal análoga à de MAZATLÁN. 
Era uma parte do vale. Depois de separou e sofreu algumas 
mudanças particulares. A palavra ts'o?ani "arara" é em 
HuAUTLA ts'?ua; esperaríamos no dialeto de SAN MIGUEL a 
forma ts'o?ani; mas, na verdade, encontramos ts'?a. Evidente
mente SAN MIGUEL perdeu a forma herdada, e tomou de em
préstimo a de HuAUTLA, adaptando-a à sua própria fonologia, 
com a perda do /u/. 

É tempo de resumir. ,.. 
Acabamos de ver os métodos de comparação e classificação 

aplicados a um caso parti·cular e modesto, que nos deve ter 
feito entender o papel da reconstrução e o estudo das ino
vações. São estudos dessa ordem que ainda faltam no Brasil 
e que darão definitivamente a classificação das línguas atual
mente chamadas puras, impuras, mistas, etc. 

Restam mais duas questões para discutir: 
1 . Qual a exatidão real da reconstrução? É indubitável 

que cada traço reconstruído existiu realmente em algum mo
mento da história da língua. Não é sempre possível, entre
tanto, distinguir uma das outras as fases muito próximas, de 
modo que algumas vêzes podemos englobar indevidamente, 
digamos, trezentos ou quatrocentos anos de mudanças, como 
se tôdas elas fôssem da língua de um dado momento. 

2. Nosso método também presume que a língua de origem 
era totalmente homogénea, o que é pouco provável. Tôdas as 
línguas têm diferenças dialetais locais, maiores ou menores, 
que não podem ser depreendidas na reconstrução. Nem po
demos sempre dizer, exatamente, quais foram os agrupamentos 
dialetais mais antigos, sobretudo quando houve muito contato 
e empréstimos mútuos, isto é, de uma lí11gua para outra. 
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ESTUDO APLICADO DA PESQUISA LINGüfSTICA 

Hoje continuaremos a parte aplicada da série de palestras 
sôbre o estudo das línguas indígenas. Nesta e na próxima 
consideraremos os objetivos da pesquisa nas línguas indígenas 
e os métodos de fazê-la. 

O estudo dessas línguas é bem difícil. Por que é que vale 
a pena fazê-lo? Certamente elas não têm um vafor cultural 
particular (no sentido de que tôda pessoa culta deve saber 
francês ou inglês para conhecer as literaturas respectivas) . 
As línguas dos selvagens não contribuem para a literatura, 

' . 

a filosofia, ou outro assunto cultural. Nem têm um grande 
valor educacional. O médico ou cientista deve aprender ale
mão, .ou russo, ou inglês, para estudar as obras dos mestres. 
As línguas indígenas não têm essa aplicação. 

E, sobretudo, muitas dessas línguas estão desaparecendo. 
Daqui a pouco não existirão mais. Por que, então, é impor
tante estudá-las? 

Em primeiro lugar, o estudo das línguas indígenas é im~ 
portante, porque elas interessam para o conhecimento do 
homem sôbre si mesmo. Seria uma falta enorme se as línguas 
e culturas menores desaparecessem sem deixar nad~ atrás 
de si. O estudo de umas e outras seria importante, por essa 
razão, ainda que não existisse outra para fazê-lo. 

Em segundo lugar, vem a importân-cia delas para o co
nhecimento geral de estrutura lingüística. 1tsse conhecimento 
aumenta cada vez que se estuda e descreve un1a nova língua. 
Alguns t raços mais interessantes nas estruturas lingtiísticas 
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do mundo foram encontrados em línguas indígenas: por ex e1n
plo, os quatro níveis de tons lexicais em várias línguas do 
México e cinco n íveis em TrKÚNA, do Peru e do Brasil; as 
vogais surdas como fonemas separados em CoMANCHE (Ko
MANTXE) e KERES, línguas da América do Norte; uma vogal 
produzida com a língua em canal, em KoKÁMA, língua TUPÍ 
do Peru, etc. 

Uma c1assificação tipológica tem que se depreender de 
estudos cabais de todos os tipos de lú1guas - inclusive as 
línguas indígenas. 

O estudo de cada língua indígena é t ambén1 essencial para 
o trabalho comparativo, histórico e classificatório no sentido 
genético. Cada língua deve ocupar o seu lugar , se o estudo 
quiser ser completo. A falta do testemu11ho de uma só língua 
que seja diminui a possibilidade de aperfeiçoar a reconstrução 
da língua m áter. 

É importante, finalmente, estudar as línguas indígenas 
para o conhecimento geral da etnologia dos povos. Nelas, há 
uma literatura totalmente oral, que passa de ger ação em ge
ração por t radição. As vêzes é possível chegar ao conteúdo 
dessa literatura por meio do português (ou outra língua fran
ca), mas é impossível apreciar a forma, os detalhes, e as va
riantes sem usar a própria língua nativa. 

Quando eu estudava MAZATEco, notei que o povo nunca 
falava a respeito dos assuntos mais íntin1os em espanhol. P o
diam falar em espanhol sôbre o tempo. o comércio, a alimen
tação, a vida comum. Para as crença!3, os costumes religiosos, 
etc. só usavam MAZATECO. E, além disso, falavam sôbre tais 
assuntos em voz baixa e rápida. Quem não entendia muito 
bem da primeira vez não ouvia mais, porque êles não repetiam. 
Quando já tínhamos aprendido bem a língua, entendemos al
gumas coisas que os antropólogos, sem a língua, não t inham 
percebido. Ora, é uma das tarefas do lingüista fornecer textos 
de valor etnológico aos antropólogos, para ajudá-los na com
preensão das culturas indígenas. 

Consideraremos agora o que está implícito para o alcance 
dêsses objetivos, no estudo das línguas indígenas. 
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1. Para o estudo comparativo e classificatório mínimo 
precisa-se de listas de vocábulos (até, pelo menos, mais de 
1nil). E tais vocábulos devem ser analisados fonêmica e 
gramaticalmente. 

2. Para o estudo etnológico precisa-·se de textos gravados 
em fita e transcritos. E tais textos devem ser analisados gra
matical e sintàticamente. 

3. Mas para o estudo estrutural precisa-se de uma análise 
cabal dos fonemas, dos hiperfonemas, da gramática e da sin
taxe. Claro que um estudo dêsse tipo basta para os outros 
usos também. 

Vamos, então, definir a base de um estudo cabal, e mostr ar 
algo dos métodos necessários para 1sso. 

Uma vez que a lista de vocábulos - bem analisados -
é o mínimo possível em um estudo, falemos sôbre o conteúdo 
de uma lista. Para os estudos compa1·ativos, precisan1os as 
mesmas palavras em tôdas as línguas comparadas. Por isso é 
bom começar sempre com a mesma lista. No Brasil, convém 
usar o Formulário dos Vocabulários Padrões para Estudos 
Preliminares nas Línguas Indígenas B1·asileiras, editado pelo 
Museu Nacional, e a que já se referiu o Prof. Mattoso Camara 
numa palestra anterio:·. Êsse formulário inclui todos os ítens 
da lista nuclear do Dr. Mauricio Swadesh (1955). A vantagen1 
da lista de Swadesh é dupla : primeiro, consiste nas palavras 
nucleares, que mudam menos do que a3 outras, e por isso são 
úteis na comparação genética. (Já se entende que cada língua 
tem um núcleo de palavras mais comuns, mais usadas, e mais 
universais, como partes de corpo, objetos naturais, etc., que, 
em regra, não mudam fàcilmente. As palavras não-nucleares 
- sendo nomes de objetos culturais - mudam muito fàcilmente 
com a mudança de cultura. Para depreender a história ge
nética usamos as palavras mais conservadoras, isto é, a lista 
de Swadesh) . 

A segunda vantagem da lista de Swadesh é que êsse lin·· 
güista a está coletando em várias línguas do mundo, e, tendo 
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os t.êrmos correspondentes para o Brasil poderemos fazer fà
cilmente quaisquer comparações que acharmos convenientes. 

O Formulário inclui também a lista de Loukotka (1935), 
que tem a vantagem de constar de uma parte dos vocabulários 
atuais na literatura sôbre as línguas do Brasil. 

Finalmente, o Formulário inclui fra~es completas para o 
estudo mínimo da sintaxe e sugestões sôbre a coleta de dados 
gramaticais. 

Certamente, êsse Formulário não basta para um estudo 
cabal; falta todo o vocabulário cultural, faltam textos para o 
estudo da gramática e da sintaxe, etc. É s6 um mínimo para 
se usar em survey ou para a primeira etapa d~ um estudo 
maior. 

Passemos, portanto, a falar sôbre êsse estudo cabal, onde 
usarei os conceitos do Dr. Kenneth Pike (1950). Não é por 
ser o único método de pesquisa, mas porque é o método que 
entendo melhor e que acho muito prático para o trabalho de 
campo. Pike usa o conceito de três hierarquias lingüísticas 

Figura 19 

A língua inteira pode ser descrita fonológicamente em 
têrmos de unidades fonológicas começando com a menor -
o fonema; passando pela sílaba, pelo grupo acentual, pelo 
grupo de intonação (ou "entoação") etc., até a unidade que 
constitui uma palestr-i ou discurso completo. São tôdas uni
dades fonológicas que funcionam numa estrutura fonológica. 

A língua inteira também pode ser descrita morfêmicamente 
ou lexicalmente em têrmos de unidades lexicais, começando 
com a menor - o morfema (isto é, a forma menor que tem 
sentido em si) aquela que o Prof. Mattoso Camara prefere 
denominar "forma mínima'', e passando pela palavra, raiz (o 
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semantema dos lingüistas europeus) com afixos, pela palavra 
composta de mais de uma raiz até a locução idiomática ou o 
poema completo. As unidades morfêmicas funcionam numa 
estrutura lexical. 

A língua inteira também pode ser descrita gramatical
mente em têrmos de unidades gramaticais, incluindo tagme
mas (isto é, posições (ing. slot ou spot) gramaticais com as 
suas classes de ocupantes). Há tagmemas em vários níveis 
da e§trutura gramatical: na palavra, na locução (ing. phrase), -na cláusula no período, no parágrafo, têrmos êstes que estou 
usan o num sentido especial, cada um para indicar um rtível 
superior. 

Notem bem que cada amostra da língua tem, ao mesmo 
tempo, estrutura fonêmica, estrutura morfêmica, e estrutura 
tagmêmica. Por exemplo: 

O pica-pau bate na árvore 

A estrutura fonêmica inclui os fonemas /u/, /p/, /i/, /k/, 
/a/ (com a.lofone /eo/, etc.). Inclui as sílabas V, CV, VC, etc. 
Inclui três grupos acentuais o pica-pau ljate 1 na ·árvore. 
Inclui dois grupos de intonação: o..,ptea pau 1 ba e na a re. 

i 

A estrutura morfêmica inclui os morfemas: o; pica; pau; 
bat-; -e; n-; -a; árvore. Inclui palavras como bate, árvore; 
e uma palavra composta, pica-pau. Inclui as locuções (ing. 
phrase) : o pica-pau etc. 

A estrutura gramatical, ou tagmêm1ca, inclui, no nível 
de cláusula, três posições: o sujeito, com ocupante 'locução 
nominal' o predicado, com ocupante '·verbo'; e o relacional, 
com ocupante 'locução preposicional'. 

Posição Posição Posição 

sujeito verbo relacional 

i t t 
Ocupantes o pica-pau bate na 

, 
arvore 
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Comecemos o estudo da hierarquia fonológica com uma 
introdução aos conceitos fonéticos. Outra vez usamos o sis
tema de Pike por ser o mais prático para nós. Na lingüística, 
tudo está baseado na fonética. O pesquisador deve ouvir 
t.odos os sons, escrevê-los e :pronunciá-los bem. Pike nos dá 
um sistema de classificar todos os sons lingüísticos possíveis 
para simbolizá-los e descrevê-los. 

1. Todos os sons da fala são . feitos por uma coluna de 
ar em movimento. O movimento do ar tem origem, ou nos 
pulmões, ou na glote, ou na bôca. E o ar pode entrar ou sair. 
Todos os sons de português são feitos por ar expelido dos 
pulmões: /a/, /a (n) /, /m/, /s/, /ta/, etc. É possível falar 
com o ar inspirado também, mas, isto é, raro nas línguas do 
mundo. Muitas línguas têm sons feitos por ar expirado ou 
inspirado da glote, como o /t1 / feito com ar glotal expirado, 
e o t= com ar glotal inspirado. 

São sons muito usados, f.Obretudo os expirados. Os sons 
feitos com ar sugado na bô~a se chamam cliques. Usam-se 
especialmente em algumas línguas da Africa. 

2. Há várias maneiras de articular os sons lingüísticos: 
podem ser surdos ou sonoros. Num som sonoro, as cordas 
vocais estão em vibração, como /m/, /a/, /b/ . . Num som surdo 
não têm vibração, /h/, /s/, ip/. 

Os sons podem ser consoantes oclusivas ou contínuas. 
Numa oclusiva, o ar é totalmt:nte interrompido, como na oclu-
siva alveolar /t/. Aí, alguma parte da bôca ou da glote deve 
estar completamente fechada. Numa contínua, o ar passa con
tinuamente, como /a/, /m/, /f/, /v/, etc. 

As contínuas podem ser ressonantes ou fricativas. As 
fricativas têm pequena apertura (ou abrimento), e o ar passa 
com fricção; é o que se ouv"! em sons como /s/, /f/, /z/, etc. 
Os sons ressonantes têm um& apertura grande, que não causa 
fricção, como /a/, /m/, /1/. 

Um som pode ser nasal - com ar passando pelo nariz -
ou oral - com ar passando :::ó peia bôca. Os sons nasais são 
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como / a (n) / , l m / , etc. Os sons orais sao como /a/, /p/, 
/z'/, etc. 

3. Há vários pontos de articulação. Com êles e as ma
neiras de articular podemo·s fazer um quadro de consoantes, 
por exemplo, em português . 

........ ro ...... 
.- ~ f..f 
cu Q) ro .......... .-4 ...... '"O ....... .- 1 cu ro ..e ro o o- - $..4 o ...... Q) a.> ro ro ro cu ...... 

~ .- ..o > >- .- -...... 
ctS , 

Q) ,..... ...-4 ro ro Q) 
..e - '"O ctS ro ~ ~ > 

OCLUSIVA 

surda pote teu quilo /'kílu/ courc 

sonora bote deu guia / 'gia/ gôsto 

OCLUSIVA 
AFRICADA 

surda [ts'] 
tia (Rio) 

sonora (dz'] 
dia (Rio) 

FRICATIVA 

surda faca sê lo chá 

zê lo 
. , 

sonora vaca 1ª 
NASAL 

surda 

sonora amo ano anho manga 

LATERAL lápis 

VIBRANTE 

simples caro 

múltipla carro 
(S. Paulo) 

195 



J. MATTOSO CAMARA J R . 

Podemos modificar as consoantes no quadro, por exem
plo, por: 

nasalização 
labialização 
palatalização 
aspiração 
retroflexão 
glotalização 

z(n) 
tk"' 
tY 

s' 
t 1 (isto· é, o uso do ar glotal) 

Notem que agora podemos descrever os sons que se en
contram no quadro com qualquer modificação: 

oclusiva velar surda aspirada 
nasal palatal sonora 
fricatival lateral surda 
oclusiva alveolar sonora com ar global inspirado 

l . 
d -= 

Os pontos de articulação para as vogais são um pouco 
diferentes. Identificamos a posição da língua assim: 

anterior central posterior 
alto 

fechado [i:] bico [ü:] 
étude (fr.) [u: ] tudo 

aberto [i] pill (ing.) 

médio 

fechado [e:] mesa [õ:] 
feu (fr.) [o:] " avo 

aberto [e] café [õ] 
cceur (fr.) [ eo] cup (ing.) 

baixo 

fechado [a: ] cat (ing.) [o] 
, 

avo 

aberto (a] 
, 

pa 
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As vogais podem ser modificadas pelo arredondamento 
dos lábios, pela nasalização etc. 

Os outros fatos fonéticos mais importantes são a fôrça 
da voz, chamada acento, e a altura da voz que dá tons ou 
intonações dependentes do sistema fonêmico da língua. 

Vamos prosseguir, na próxima aula, com a análise fonê
mica e gramatical. 
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XIII 

A APLICAÇÃO DA ANALISE FON:B:MICA E MôRFICA 

-
Nesta nossa terceira palestra da parte aplicada do. Curso 

de Línguas Indígenas, veremos de modo rápido as técnicas 
de análise fonêmica e mórfica. Começaremos pela fonêmica. 
Nosso estudo terá como base a teoria da hierarquia fonoló
gica de Pike, que abrange, como unidades, desde o estudo 
de fonemas, sílabas, grupos acentuais, grupos de pausa, grupos 
de entoação (ou intonação) até a estrutura fonológica dos 
parágrafos, histórias, poemas ou conversações completas. Para 
simplificar a exposição limitaremos o nosso estudo aos fone
mas e sílabas, fazendo ligeiras menções aos grupos acentuais 
e à intonação, uma vez que êsses quatro itens constam em 
quase tôdas, senão em tôdas as línguas. 

Nosso ponto de partida serão os fonemas. É controver
tida a definição de fonema, como explicou o Prof. Mattoso 
Camara numa de suas palestras iniciais. Para as finalidades 
que temos em vista, será suficiente uma definição operante: 
um fonema é uma unidade no sistema sônico que consiste d~ ... 
um grupo de alofones em distribuição complementar, e qué 
contrasta com todos os outros fonemas da mesma classe na 
língua. Podemos ilustrar o contraste entre fonemas com pares 
de palavras como: p/b pasta: basta, a/e prato: prêto, r/l cara: 
cala. Exemplificamos na aula anterior a distribuição com
plementar em '[YT"ato e copa em que o / a / átono é mais fechado 
que o /a/ tônico. 
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Com esta definição de fonema torna-se necessário o con
ceito de "classes de fonemas" para que se possa determinar 
os fonemas contrastantes. Evidentemente uma consoante não 
pode contrastar diretamente com uma vogal, pois ambas têm 
funções nitidamente diversas na língua. Nem pode uma vogal 
contrastar com o tom ou a intensidade (considerando as línguas 
em que a altura ou a intensidade têm função lexical). (Se 
têm função somente nos níveis superiores do estudo fonológico 
- como em grupos acentuais ou intonação - eu não os incluo 
no levantamento básico fonêmico). Fonemas de uma classe 
não contrastam com fonemas de outra, porque não podem 
ocorrer na mesma posição na estrutura silábica. Cada fonema 
deve, portanto, contrastar com todos os outros fonemas da 
mesma classe. 

As classes de fonemas existentes em qualquer língua são 
determinadas pela estrutura silábica. Cada padrão de sílaba 
consiste ~uma série de posições (ing. slot ou spot) a serem 
ocupadaS' cada uma por uma lista de fonemas. CV, por 
exemplo, indica uma sílaba com uma posição para uma con
soante e outra para uma vogal. Essa fórmula, conforme se 
apresenta, poderia ser substituída sem restrição por qual
quer consoante ou qualquer vogal. 

As línguas diferem enormemente quanto à estrutura si
lábica. Algumas línguas têm somente sílabas do tipo CV; 
em outras o V ou o C podem ocorrer isoladamente como sí
labas; outras apresentam dentro de uma sílaba grupos de 
vogais ou consoantes. 

Um dos problemas básicos da fonêmica é o da distribui
ção de sons questionáveis ou, numa tradução literal do inglês, 
suspeitos (ingl. suspect sounds), dentro da classe de vogais ou 
de consoantes. Há, sem dúvida, alguns fones que são sempre 
consoantes em tôdas as línguas até hoje descritas. Nesse caso 
se incluem as oclusivas ([p], [t], [k]) , as fricativas ([s] , [z], 
etc.) e assim por diante. Há também alguns fanes que são 
sempre vogais e aí se incluem os ressonantes centrais mais 
abertos, como [a], [o]. Porém há certos fones que são ora 
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consoantes, em uma língua, ora vogais, em outra, como acon
tece com os ressonantes centrais fechados ([i], [u], [i]) e 
em certos casos com alguns sons contínuos. 

Para determinar a estrutura silábica da língua e pára a 
distribuição de todos os fonemas nas classes devidas, é neces
sário analisar primeiro a estrutura dos padrões que não s~o 
questionáveis, isto é, aquêles que são certamente vogais ou 
consoantes. · Usaremos para a demonstração de método um 
exemplo da língua BoRORO. (É conveniente ressaltar que tanto 
neste como nos exemplos subseqüentes, simplificamos enor
memente todos os problemas por razões pedagógicas. Convém, 
também, salientar que não se fàz a análise lingüística com 
tanta simplicidade) . 

São dois os padrões silábicos não-questionáveis em Bonono: 
cv· (bari "feiticeiro") e V ( api "um bicho") . Não existem 
grupos de mais de uma consoante nem de mais de duas vogais 
(aa "semente", au "cabelos"). A questão consiste nos re8so
nantes fechados [u], [i], [i]. 

A solução do problema do [u] e do [1] não é muito difícil, 
pois ocorrem somente em posições destinadas a vogais, e.orno 
nas palavras: 

kuu 
buke 
utub1e 
kedt: 
dikodi 

"sangue" 
"tamanduá" 
"êle foi" 
"carne" 
"porque" 

CV.V 
CV.CV 
V.CV.CV 
CV.CV 
CV.CV .CV 

Podemos concluir então, que [u] e [i] são vogais. 
O caso de [i] já é mais difícil. Ocorre numa posição de 

vogal como nas palavras: 

"eu" 
"árvore" 
"eu vou" 

V .CV 
V.V 
V.CV.CV 

Além disso ocorre também intervocálico, como na pala
vra : [kuiade] "milho". 
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Em BoRORO, nos casos não-questionáveis, não há três vo
gais num grupo. Ao contrário, temos padrões como CV.CV.CV. 
Concluímos, então, que o [i] intervocálico é uma consoante 
/y/ e que em outras posições é uma vogal /i/. "Milho" é 
fo11êmicamente kuyade, CV. CV. CV. 

A questão da interpretação fonêmica não se limita à de
terminação de classes. Devemos considerar o problema da 
segmentação. Serão as seqüências fonéticas também seqüên
cias de fonemas? Ou serão unidades fonêmicas complexas? 
Ct:ttas seqüências não-questionáveis são seqüências fonêmicas 
em tôdas as línguas. São, em geral, constituídas de elementos 
fonéticos muito diversos tais como /sk/, /pl/, etc. outras se
qüências que são constituídas por elementos foneticamente 
muito semelhantes, como /ts/, /tts'/, ou por elementos modifi
cados (aspiração em /th/, labialização em /kw /), funcionam 
com.o unidades em algumas línguas conhecidas. Resolve-se 
ês~c caso, como nos problemas das classes de fonemas, pela 
ar.áJise dos padrões silábicos não-questionáveis. Voltemos ao 
BoRORO. 

Aí encontramos os grupos /ts'/ e /dz'/. Como já vimos, 
o BoRORO tem os padrões CV e V, mas não tem CCV. Por 
isso, analisamos /ts'/ e /dz'/ como unidades /ts'/ e /dz'/. 
Usando os símbolos fonêmicos de unidades teremos: kudz'agu 
"vermelho'', ri's'e "crescer". 

Podemos agora estudar a determinação de alofon~s (em 
distribuição complementar) e de fonemas isolados (em con
traste) . Continuaremos a exemplificação com o BoRORO. 

Os sons em BoRORO são: 

t ts' k . 
p 1: u: 
b d dz' g 1 u 
b1 etc. 
W1 y 
m n 

r 
l 
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Nesse ponto precisamos o conceito de "pares questioná ... 
eis". Os alofones de um fonema são, em regra, semelhantes 
foneticamente um ao outro. Por isso consideraremos os sons 
mais próximos no quadro fonético com possibilidade de serem 
alofones e os denominamos pares questionáveis. [p] e [b] 
são questionáveis por serem oclusivas com o mesmo ponto · de 
articulação, com a diferença só no uso da voz, sendo [p] surdo 
e Lb] sonoro. [i:] e [i] são questináveis por serem produzi
dos do mesmo modo e quase no mesmo ponto de articulação. 

Temos que procurar contraste especialmente para os pares 
questionáveis que são no caso [b1] e [w1], [p] e [b], [t] e 
[a], [k] e [g], [ts'] e [d:,], [r] e [l]. Começamos por Cb11 e 
[w1] e analisamos os seguintes dados: 

ib1i "eu estou morrendo" 
kob1ie "um lagarto gr&nde" 

now1a "(lugar com) sal" 
w iee "aqui" 

Notamos que não há constraste no caso: (b1] ocorre só 
antes de vogal anterior [w1] somente antes de vogal posterior. 
Por isso [b1 ] e [w1] são alofones de um só fonema. 

Examinando [r] e [l], en1contramos os seguintes dados: 

bi'.le "pé" 
tilemo "entrar" 

re "fazer" 
keri "zangado" 
meriri "metal" 

Notem que [l] ocorre depois de [i], onde [r] nunca ocorre. 
Temos uma regra para a ocorrência de [l] e [r] e podemos 
à i:Ger que são alofones de um fonema. 

Os demais dados demonstram que tôdas as outras con
soantes são fonemas separados: 

pari "ema"; bari "feiticeiro" 

bato "fruta"· baade "tirar" 
' o 

[p] e [b] contrastam em am
bientes fonéticos idênticos. 

[t] e [d] contrastam em am
bientes fonéticos análogos, isto 
é, ambiente tão semelhante 
que a ~erença não pode ser 
causa da modificação. 
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Ic-ots'aga "um pássaro"; 
kudz'agu "vermelho"; 
koyada "milho" 

dz'uko "macaco"; dz'ugo 
"porco do mato" 

tedeo "um pássaro"; ts'ede0 

"fazer prêto"; kedi (n) 
"carne" 

koda · kodz'a · kega 
' ' 

[ts'] e (dz'] contrastam em am
biente fonético análogo, entre 
vogal posterior e [a]. 

[k] e [g] contrastam em am
biente fonético idêntico. 

[t] [ts>] [k] contrastam em am
biente fonético análogo, antes 

de vogal [e] . 

[d] (dz'] [g] contrastam em am
biente fonético análogo, entre 
vogais posteriores e centrais. 

Cumpre observar que para prova definitiva precisamos 
de muitos exemplos. Hoje por falta de tempo damos somente 
uma ilustração e não uma prova completa. 

Vejamos agora as vogais. 
Examinando [i:] e [i] encontramos os seguintes dados: 

i: par1e "jovens" 
ub1i: ri: "pele dêle" 
pi: dz'i: "de lá" 

piyogi "sôbre si" 
pi: kiri: rogo "pequeno" 

Notamos que [i] ocorre sómente depois de oclusiva velar, 
onde [i:] nunca ocorre. Então [i:] e [i] são alofones do 
mesmo fonema. 

Examinando [u: ] e [u] encontramos os seguintes dados : 

u: ru: de0 "esquentar" 
u: ki: ga "chifre" 

pobu "um tipo de peixe" 
nu: du "dormir" 

[u] ocorre unicamente em final de palavra, onde [u:] 
nunca ocorre. Então [u:] e [u] são alofones do mesmo 
fonema. 
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Podemos agora refazer o quadro apresentado inicialmente 
àos fonemas em BoRORO. 

p 
b 

w 
m 

t 
d 

ts' 
dz' 
y 
n 

k 
g 

i í.l. 

O nível superior ao fonema na hierarquia fonológica é o 
da sílaba. Como, porém, já analisamos o método da deter
minação silábica, prosseguiremos com o estudo dos grupos 
de fôrça (ing. stress group). Consideraremos o grupo de fôrça 
como uma unidade mais ampla que a sílaba, correspondendo, 
de um modo geral, à noção leiga de palavra, em algumas 
línguas. Devemos salientar, entretanto, que a intensidade 
pode ser relevante apenas fonologicamente, marcando as uni
dades intensivas do grupo (como em BoRORO) , pode ter função 
gramatical (como em MAZATECO e KRAHÓ) ou pode ter função 
lexical (como em KAYOÁ). 

Vejamos o primeiro caso. Em Bonono encontramos pala
vras como 

dz'o>rid1 "saber" 

'pebe "água" 

'ukua "raiz" 
'ªz'omoe "nutrias" 

'1z'ori:>dide "aprender" ( d1 
"fazer") 

pe>bito "dentro da (to 
"dentro") água". 

Concluímos que a intensidade funciona como marca do 
grupo de fôrça e não tem relevância nem gramatical nem le
xical. O acento, em grupos que têm uma vogal posterior antes 
de outra vogal final, recai na antepenúltima vogal. Em todos 
os outros casos o acento recai na penúltima sílaba. 
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Vej.amos agora o caso em que a intensidade tem função 
lexical. Podemos dizer que o acento nesses sistemas fun
ciona como fonema, embora não ocupando posição de vogal 
ou consoante, mas de acento na vogal. Em KAYOÁ temos: 

>odz'a 
'has'a 

"panela" 
"machado" 

o'dz'a "saiu do ôvo" 
ha's'a "minha filha (mais 

velha)" 

O grupo de fôrça apresenta várias formas: S'S ou 'SS, 
nos dados aqui apresentados. 

Em outros casos o acento pode ser marca de uma unidade 
gramatical. Os dados em KRAHÓ apresentam: 

ts'ep "morcego" 
>kro "porco" 
>kro'khre0 ?ti "porco do mato" 
>per "tronco" 
>i ?ku'khre "penas brancas" 
>per'ts'o?'khre "um pássaro 

.pequeno,, 

>ts'epti "grande" 
>khre0 (n) "cabeça" 

>ts'o "fruta" 

Nesta língua, o acento marca a sílaba final da raiz e tem 
importância gramatical. Um grupo fonológico deve ter, no 
caso, três a quatro acentos. 

Em MAZATECO temos: 

ni>se "pássaro" 
nilsela "pássaro provàvelmente" 

>s'a "trabalho" 
ts'ota>sa "funcionários" 

ni>se na "meu pássaro" 
ni> selana "meu pássaro pro

vàvelmente" 
ts'o>ta "gente" 

Com êstes concluímos que em MAZATECO o acento marca 
a silaba final do tema (ing. stem), não da raiz (ing. root). 
Tendo várias possibilidades de sufixos ou enclíticos, há muitas 
formas do grupo de fôrça: S'S, S'SS, S'SS, 'S, S'SSS, SS'S. 

Vejamos agora o emprêgo do tom em várias línguas. A 
análise tonal exige o agrupamento de vocábulos com forma 
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fonológica semelhante e altura e intensidade idênticas. Pode
se considerar as diferenças de altura como condicionadas, se 
houver outras co-ocorrências consistentes. No exemplo que 
daremos do XAVÁNTE, deve-se observar que o tom alto está 
regularmente correlacionada com a vogal alta ([i] ou (u]) 

1 

e o tom baixo, com a vogal baixa ([a], [~], [o]). A altura 
nesse caso, não é fonêmica, mas condicionada pela qualidade 
vocálica. 

alto-alto 

wi-?i "pássaro" 
sibi "aranha" 
ubu "môsca" 
uti "rã" 

alto-baixo 

u-ba "ponte" 
pi ?o (n) ''mulher" 
s1ze "cobra" 
si-?a "galinha" 

-

baixo-alto 

wa-bu ' 'buriti" 
padi "tamanduá"1 

wa-ri (n) "fumo" 

baixo-baixo 

apa 'lagarto" 
wede "árvore" 
pepa "peixe" 
pa?o "banana" 

Em MAZATECO o condicionamento é impossível, pois à di
ferença tonal corresponde uma diferença semântica numa série 
de quatro palavras que sem o tom seriam idênticas. C~da 
uma dessas palavras representa um grupo monossilábico mais 
amplo com o mesmo tom. Analisa-se sempre o to.m em grupos 
de palavras, nunca em uma palavra isolada, p~rém, repito, 
aqui consideraremos apenas uma amostra para ilustração. 

ts?e1 "faisão" 
ts?e2 "preguiçoso" 
ts?eª "pedaço de laranja" 
ts ?e4 "é dêle" 

Nesta língua o tom estabelece diferença entre palavras. 
Temos, então, fonemas tonais com relevância lexical. 

É, em algumas línguas, o tom que estabelece o contraste 
dos grupos de entoação. A análise desta é mais complexa. 
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É necessário ouvir muitas vêzes o texto gravado a fim de 
poder associar as diferenças de significação ou da atitude em9-
cional do falante com diferenças de altura, ritmo, tempo ou 
intensidade. O exemplo seguinte inclui três padrões contras
tdntes muito simples do inglês e do português, que nos per
mitem estabelecer o contraste em cada língua. Essa amostra 
também evidencia quão diferentes são a entoação portuguêsa 
e a inglêsa nos detalhes, embora na organização básica sejam 
aparentemente semelhantes. 

Onde ~ o senhor? 
A senhora não s~be? 
tle tem uma mà'(a. 

Where are you tgcl,ng? 
Y ou don't know1" 
Ife has a su1tcase. 

Vejamos agora o método da análise gramatical. Nossa 
concepção de gramática segue a de Pike, como expliquei na 
palestra anterior: vários níveis em uma estrutura t1ierárquica, 
começando com vocábulos e ampliando-se em locuções, cláu
sulas, sentenças, parágrafos, contos, etc. As línguas não terão 
tôdas os mesmos níveis, nem o mesmo número de níveis e~ 
sua hierarquia gramatical. Em cada nível há posições que 
são ocupadas por classes de ítens que se podem substituir 
nrutuamente. A posição com seu ocupante é um tagmema. 
O menor segmento é o morfema. 

Estabelecemos os morfemas pelo processo de comparar 
palavras, procurando ·partes com o mesmo sentido e forma: 
podemos comparar as formas da língua PoPOLUCA (México) 
em dados de Elson e Pickett (1960) , 

fka-ma "roça dêle" iko-ya "coelho dêle" 

O morfema como sentido de "dêle" pode ser ik- ou -a-. 
Precisamos de mais dados para segmentar corretamente. 
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Assim o que indica "dêle" é o prefixo i-. 
Através de um exemplo da língua YÁGUA, . do Peru (dados 

de Elson, Pickett, 1960) analisaremos as posições e os ocupan .. 
tes nas construções gramaticais. Veremos o nível da palavra. 

tsanta >wanu (n) 
tsants'a >wanu(n) 

"o homem planta" 
"o homem tece" 

tstanta>ru (n) u (n)y >wanu (n) "o homem quer plantar" 
tsants'a>ru (n)u (n)y>maa >wanu (n) "o homem já quer plantar" 
>na(tn)a(n)nts'1a>tsi >watu>ra "o homem teceu há tempo" 
tsanta>hay >wanu (n) "o homem plantou" 
>nYa (n) a (n) nta>ru (n) u (n) >hay>ma (n) a(n) >watu>ra "a mulher 

já queria plantar" 
tsanta'ru(n)u(n)ytsi'(n)a{n) >wanu(n) "o homem já 

queria tecer há tempo" 
>na (n) a (n) nts'a>hay >watu>ra "a mulher teceu" 
>na (n) a (n) nta' >watu>ra 'a mulher planta" 
>wanu (n) "homem" 
>watu>ra "mulher" 
tsanta "êle planta" 
)na (n) a (n) ta "ela planta" 
tsa>tunu >wanu (n) "o homem ata" 
>na (n) a (n) >tunu >-watu>ra "a mulher ata" 

Encontramos na parte verbal de cada locução as seguintes 
posições, cada qual com uma lista de ocupantes. 

pe11oa raiz vollção tempo já 

sta nta ru(n)u(n)y 'tsi ma(n)a(n) 
"êle" "plantar" "querer" "passado cc· ,,, 

lª 
na(n)a(n) nts'a remoto" 

"ela" "tecer" 
'tunu 

"atar" 

Exemplificaremos as mesmas técnicas na análise das 
cláusulas de PoPOLUCA. Procuraremos identificar as posições 
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e as classes de ocupantes. De novo recorreremos aos dados 
de Elson e Pickett (1960). 
hu-nY1s'uts i>is'pa ko-ya "um bicho d'água vê um coelho" 
hu-nYts'uts i>akka>pa ko-ya "um bicho d'água mata um coelho" 
hu-nyts'uts i>is'pa i>e0 -m-e0 "o bicho d'água vê seu cunhado" 
i>e0 ... me0 ilis'um ko-ya "seu cunhado viu um coelho" 
i.l.e0 .. me0 i>akkalum ko-ya "seu cunhado matou o bicho d'água" 
ko-ya i>is'um hu-nyts'uts "o coelho viu o bicho d'água" 

Nesse problema encontramos no nível clausal três posições: 
sujeito, predicado e objeto. 

Os ocupantes da posição de sujeito são: 

hu-nyts'uts ''bicho d'água" 
i>eo-meo "seu cunhado" 
ko-ya "coelho" 

Os ocupantes da posição de objeto são: 

ko-ya "coelho" 
i>e0-meº "seu cunhado,, 
nu-n1ts'uts "bicho d'água" 

Os ocupantes da posição de predicado são: 

i>is'pa "vê" 
i>akka'pa "mata" 

i>is'um "viu" 
>akka>um "matou" 

O debordamento total (ing. complete overlap) entre os 
ocupantes da posição de sujeito e os ocupantes da posição de 
obJeto resulta num total de duas classes: 

1I1omes: hu-n1 ts'uts "bicho d'água" ; i>e0-me0 "seu cunhado" 
ko-ya "coelho" 

verbos: i>is'pa "vê"; Pis'um "viu"; i>akkalda "mata"; 
i>1akk>um "matou". 
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É possível continuar a análise procurando as posições e 
classes de ocupantes incluídas nas já analisadas, quer dizer, 
as posições no nível de locução ou de palavra. Nos verbos, 
por exemplo, há uma posição para a marca de pessoa: i' "êle"; 
uma posição de raiz: is' "ver'', akka "matar"; e uma posição 
para o tempo do verbo: pa "presente'', um "passado". 

N. B. - Uma quarta aula final da Dra. Sarah Gudschinsky 
foi uma demonstracão do trabalho com um informante em 

~ 

pesquisa de campo. O seu colega japonês James Kakumasu 
serviu de informante para permitir coleta e deduções a res
peito da sua língua nativa. 
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das: 195; conteúdo: 27, 71, 88; contínua: 194; contexto: 30; 
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determinação de: 208; aditivo: 54; alternativo: 
55; reduplicativo: 54; subtrativo: 54; zero: 55, 
56; morfofonêmica (vide sâ.ndi): 131; mudanças: vide evolução; 

fonêmicas: 177, 185; fonéticas: 72, 177; grama-
ticais: 178, lingüisticas: 65, 68, 69. 

nada: 23; não set: 60, 62; "nariz" em Ji: 162; norma: 25; núcleo 
gramatical: 170. 
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oposição: 37, 38, 55; equipolente: 56; privativa: 56; 
"orelha" em J&: 51, 52. 

padrão frasa!: 61; - silábico: 200, 201; "pai" em AKaoA: 119; para
digma: 17; "perna" em Ji: 126; polissintetismo: 169; posição: 
193, 200, 208, 209; "prêto" em Jt: 132. 

questionável, som: 200; s, pares: 203. 
raiz: 192; reconstrução (reconstituição): 159, 160, 161; métodos 

de: 179, 180, 184; de fonemas: 181, 182, 183; interna: 
163, 164; reflexo: 161, 183, 185; representação : 16, 21, 22, 23 ; 
ressonância: 194. 

sândi (vide morfofonêmica): 109, 129, 131, 136; segmentação: 202 ; 
semantema: 53, 193; sílaba: 3.9, 40, 192, 193, 200, 201; sílaba: 
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39, 40, 192, 193, 200, 201; silábico: 39, 40; sincrônico, estudo: 
57, 66; sintaxe: 71; sistema: 15; fonêmico: 177; situação: 
12, 13, 14, 30, 92; som, produção do: 194; classe de: 34, 35; 
-- da fala: 29, 33, 34; elementar: 29; s vocais: 26, 
29; substrato: 108; suspeito: vide questionável. 

tagmema: 193, 208; tom: 197, 206, 207. = 
variantes: 56, 69; vocábulo: 47, 78, 130; coleta de : 129, 130, 

131, 137, 238; guia (Leitwõrter): 125; nuclear: 78, 126, 
143, 191; vogal: 39, 40, 41, 197; determinação de: 200, 201, 
202; s, quadro das: 196. 
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