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- Evolução. A partir dos fins do séc. XII a língua 
portuguêsa submeteu-se à disciplina gramatical. A 
reconquista cristã expandiu para o Sul de Portugal 
o galaico-português. No tempo de D. Dinis já seI 	 notavam algumas diferenças em relação ao galego. 
Na época quinhentista, a diferenciação era tal, que 
Gil Vicente usava o sotaque beirão para dar a nota 
rústica . O séc. XVI é o da expansão ultramarina 
do porruguês, com fixação definitiva no Brasil, em 
caráter de língua comum, geral e de cultura, 
vernáculo para quase totalidade da população. 
- Línguas francas. As línguas francas mais conhe
cidas são o Sabir, o Pidgin-English, o Broken
-English e Beach-Ia-mar, e o Chinook largon. V . ' 
,CRIOULO e JERGA. A língua franca denomina-se 
também Sabir, que adquiriu essa acepção por 
representar-lhe o exemplo mais importante. 
O desenvolvimento de uma língua franca no Brasil, 
entre o séc. XVI e o início do séc. XIX, é questão 
mais ou menos aceita entre filólogos e historiado
res brasileiros e estrangeiros, embora, por carência 
de documentação direta, a caracterização de sua 
estrutura e evolução constitua problema científico 
em aberto, capital, entretanto, para a eventual 
explicação na área brasileira de certos divergentes 
fonéticos de um mesmo étimo indígena. A língua
-franca falada no Brasil, designada desde o séc. XVI 
sob o nome de língua geral, foi majoritária até 
inícios do séc. XI x. Essa língua não se confundiria 
com falares predominantemente urbanos, os falares 
ou dialetos crioulos, que se teriam desenvolvido em 
certas cidades brasileiras de grande contingente 
africano (e indígena), falares que seriam essencial
mente o por! uguês reduzido à sua extrema simpli
ticação estrutural e vocabular, em conseqüência da 
grande pobreza do universo significado que consti
t uiria a essência das relações entre senhores e 
escravos . 
• ' Línguas ameríndias. As línguas indígenas do 
Nôvo Mundo ou línguas ameríndias não apresen
tam nenhuma característica estrtural pela qual se 
distingam particularmente das línguas dos demais 
continentes. Não há, no entanto, nenhuma relação 
demonstrada entre qualquer língua ameríndia e 
idiomas não americanos (salvo o caso do esquimó, 
que por certo penetrou na América, vindo da 
Sibéria oriental, em época relativamente recente). 
Igualmente ,nada h;i que una as muitas línguas 
ameríndias entre si. A expressão "línguas amerín
dias" tem, pois, um significado eminentemente 
geográfico. O tipo lingüístico "polissintético" ou 
"incorporante", dado outrora como característico 
das línguas ameríndias, não é nem geral nas 
Américas, nem exclusivo destas. Também não há 
características estruturais que oponham as línguas 
ameríndias da América do Sul às das Américas 
Central e do Norte. 
O continente americano, e talvez mais particular
mente a América do Sul, é aquêle em que se 
encontra maior pluralidade lingüística - um maior 
número de línguas para uma população de baixa 
densidade demográfica. Presentemente apenas umas 
quinze línguas ameríndias contam com mais de 
100 mil falantes e somente três dessas são usa
das por mais de um milhão de indivíduos cada 
uma: o Quéchua, o Aimara e o Guarani paraguaio. 
Ao todo orça por cêrca de 500 o número de 
línguas ameríndias ainda hoje faladas. Um número 
considerável, mas de estimativa dificil, deixou de 
ser falado, e em geral desapareceu sem deixar 
vestígios, desde o descobrimento da América pelos 
europeus. Muitas das línguas existentes acham-se 
presentemente , em processo de desaparecimento 
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J em conseqüência da conquista européia, faladas 


agora por apenas poucas dezenas de indivíduos. 

- O estudo das línguas ameríndias. O estudo cien

tífico das 	 línguas ameríndias desenvolveu-se mais 
fico das línguas ameríndias desenvolveu-se mais 
cedo, mais rápido e mais intensamente na Améri
ca do Norte. Já em 1891 apresentou J. W. PoweU 
uma classificação das línguas ameríndias ao norte 
do México, a qual , embora modificada subseqüen
temente em muitos detalhes, conserva-se em suas 
divIsões principais. O maior progresso da investiga
ção lingüística na América do Norte deu-se, en
trentanto, na primeira metade do séc. XX, sobre
tudo graças a Franz Boas, cujo Manual das línguas 
índias americanas (Handbook of American Indians 
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Languages), especialmente a introdução à primeira 
parte (191 1), teve influência decisiva na orientação 
puramente científica que se passou a dar ao estudo 
das línguas ameríndias nos Estados Unidos. De 
importância não menos decisiva foram os lingüistas 
Leonard Bloomfield e Edward Sapir, êste último 
autor de notável síntese classificatória das línguas 
ameríndias da América do Norte, em grande 
parte tentativa, mas que tem sido confirmada 
consideràvelmente por estudos posteriores. 
No México e na América Central só por volta de 
1935 começou a ser superada a fase predominan
temente amadoresca dos estudos de línguas ame
ríndias, e na América do Sul só em 1950. Isso não 
significa, entretanto, que anteriormente não se 
tenham realizado estudos lingüísticos na América 
latina, mas êstes foram sempre relativamente pou
cos e sujeitos a muitas limitações. No Brasil, por 
exemplo, o estudo científico das línguas ameríndias 
começou, na realidade, com as expedições do 
antropólogo alemão Karl von den Steinen* à 
região das cabeceiras do rio Xingu, em 1884 e 
1887. Ao extraordinário êxito científico dessas 
viagens deve-se a realização de uma série de outras 
expedições alemãs ao Brasil, entre as quais as de 
Paul Ehrenreich, Max Schmidt e Theodor Koch
-Grünberg foram de particular importância para o 
acrêscimo dos conhecimentos lingÜísticos. A e,ssa 
série de antropólogos visitantes deve somar-se o 
nome de Curt (Unkel) Nimuendajú', que, tendp 
emigrado para o Brasil, de 1905 a 1945 contribuiu 
de maneira particularmente extensiva para o co
nhecimento das línguas ameríndias dêste país. Mas 
foi só com a entrada em cena do Instituto Lingüis
tico de Verão (Summer Institute of Linguistics) 
(no México e Guatemala em 1937, no Peru em 
1946 e posteriormente na Bolívia, no Brasil, nO 
Equador, na Colômbia), instituição que reÚne 
grand,~ número de pesquisadores treinados em 
lingüística descritiva, que se iniciou uma fase de 
documentação científica sistemática' e intensiva das 
Iinguas ameríndias, em grande parte da América 
latina. Atualmente, além dos membros daquela 
instituição, há muitos outros lingüistas, filiados a 
diferentes institutos de pesquisas e universidades, 
que se ocupam das línguas ameríndias na América 
latina, não só do ponto de vista descritivo, mas 
investigando também problemas comparativos, clas
sificatórios. sociolingüísticos, pedagógicos etc. 
- Classificação das línguas ameríndias. Os estudos 
classificatórios mais recentes, além de precisar 
cada vez maior número de detalhes nas relações 
que se vão descobrindo entre as diferentes línguas 
ameríndias, têm tendido a estabelecer grandes 
grupos lingüísticos, aos quais se dá o nome de filos 
(do grego phylon). Em geral, um filo abrange 
vários troncos ou famílias, de línguas e pressupõe 
uma comunidade de origem consideràvelmente 
remota no tempo para tôdas as línguas incluídas. 
Ainda é bastante hipotética a constituição de 
vários d~sses filos, sobretudo daqueles da América 
do Sul. A mais recente revisão dos filos de línguas 
ameríndias, publicada em 1964-1965 por C. F. P. F. 
M, Voegelin, distingue onze filos para todo o 
continente e mais várias famílias e línguas isoladas 
ou não classificadas. Dêsses filos, oito se situam na 
América ,do Norte, incluindo o México: 
I. Filo Artico Americano-Paleossiberiano (que in

clui a língua esquimó). 

lI. Filo Na-Dene , (cujo principal componente é a 

família Atapasca, com línguas setentrionais no 

Canadá e Alasca, línguas ocidentais na Califórnia 

e línguas meridionais, principalmente nos Estados 

do Arizona e Nôvo México; entre estas últimas 

incluem-se as línguas dos índios Apache e Návaho 

[Návajos] ). 


IlI. Filo Macro-Algonquino (cujo principal compo

nente é a família Algonquina, a que pertencem 

entre outras as línguas dos índios Cree, Algoquin, 

Fox, Menomini, Blackfoot, no Canadá, e no 

Norte dos E.U.A. 

IV. Filo Macro-Sioux (que inclui, entre outras, as 
famílias Sioux e Iroquesa, na parte oriental e 
central dos E.U.A. 
v. Filo Hoka (entre outras, famílias Pomo, Yuma, 
Shasta, Tlapaneca, Tequistlateca, principalmente 
na Califórnia e no México). 
VI. Filo Penuti (entre outras, famílias Chinook, 
Yokuts. Maidu. Wintun. Miwok-Costano, Kala
puya e a língua Zuni, no Oeste dos E.U .A.; tamilias 
Mixe-Zoque, Totonaca e Maya - a que perten
cem, entre outras, as línguas Maja e Qujché -, no 
México e Guatemala; e a família Uru-Chipaia na 
Bolívia). 

VlI. Filo Azteca-Tano (com as famílias Kiowa-Tano 
e Uto-Azteca [Yuto-Azteca]; à primeira pertencem 
as línguas Kiowa, em Oklahoma, e Tiwa, Tewa e 
Towa, no Nôvo México; à segunda, que se estende 
desde o Centro dos E.U.A. até o Norte de Hondu
ras, filiam-se o Náuatl clássico - também conhe
cido como Mexicano ou Azteca - e moderno, no 
México, as línguas dos índios Comanche e Sho
shone na Califórnia e muitas outras, entre as quais 
o lute lUte, Utah] e ' o Paiute, Hopi, Pápago, 

Yaqui, Tarahumara, Huichol, Cora). 

VIII. Filo Oto-Mangue (com as famílias Mangue, 

Otomi, Popoloca, Mixteca, Chinanteca e Zapoteca, 

no México e América Central). 

Dos filos restantes, um situa-se predominantemen

te na América do Sul, mas inclui também uma 

família centro-americana: 

IX. Filo Macro-Chibcha (incluindo, entre outras, as 

famílias Misumalpa ou Misquito-Sumo-Matagalpa, 

na América Central, do Panamá até a Guatemala; 

Chibcha, na Colômbia. Panamá, Costa Rica e 

Nicarágua; Waiká, no Sul da Venezuela e Norte 

do Brasil; Barbacoa, na Colómbia e Equador; 

Chocó no Panamá, Colômbia e Equador). 

As duas últimas grandes unidades são macro-fiIos, 

entidades mais abrangentes que os filos e de 

caráter muito mais hipotético. Ambas são exclusi

vamente sul·americanas: 
x. Macro-filo Jê-Pano-Karib (que inclui O filo 
Macro-Jê, nO Brasil; e, entre outras, as famílias 
Tacana-Pano, no Brasil, Peru e Bolívia; Nambi
quara, no Brasil; Karib, no Brasil, Güianas, Vene
zuela, Colômbia e, antigamente, Antilhas; Witoto, 
na Colômbia, Peru e Brasil; Mataco, no Chaco 
paraguaio e argentino; Lule-Vilela-Charrua, na 
Argentina, extremo sul do Brasil e Uruguai; Huar
pe, no Sul da Argentina). 
XI. Macro-filo Andino-Equatorial (incluindo o filo 
Quechumara - que compreende as línguas quê
chua e aimara, esta falada na Bolivia, aquela 
estendendo-se amplamente pelo Equador, Peru, 

,Bolívia, 	 até o Norte da Argentina - e, entre 
outras, as famílias Chon, na Patagônia e Terra do 
Fogo; Záparo, no Equador e Peru; Tukano, nO 
Brasil, Colômbia, Equador e Peru; Katukina, no 
Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Güia
nas' e, antigamente, Antilhas, de onde uma lín
gua foi transportada para Honduras Britânicas, 
Honduras e Guatemala; Tupi, no Brasil, Argentina, 
Paraguai, Bolívia, Peru e Guiana Francesa; Samu
ko, no Paraguai e Bolívia;' Guahibo-Panúgua, na 
Colômbia e Venezuela). ' 
- Línguas ameríndias do Brasil. Falam-se no 
~rasil, ainda hoje, de 120 a 150 línguas ameríndias. 
E provável que êsse número represente apenas a 
metade do total de línguas vivas à época do 
descobrimento do país pelos europeus. Das línguas 
desaparecidas só muito poucas foram documen
tadas razoàvelmente: duas durante o período colo
nial, uma ou duas nos últimos anos, 'Algumas 
dezenas delas são conhecidas sõmente por amostras' 
de vocabulário colhidas em diferentes épocas por 
missionários, naturalistas, sertanistas ou antropó
logos. A maioria, porém, terá desaparecido sem 
deixar traços. Pelo menos dezesseis das línguas 
sobreviventes são faladas por menos de cinqüenta 
pessoas e estão, pois, na iminência de desaparecer 
(destas apenas cinco têm sido objeto de documen
tação científica). O maior número de línguas 
ameríndias brasileiras, de 70 a 80, são faladas por 
um número que vai de 50 a lOOO pessoas, ao passo 
que apenas dezessele contam com mais de um 
milhar de falantes, e destas só três com mais de 
5.000 (mas nenhuma excede 6.000): guarani, tere
na e tukuna. 
Das duas línguas documentadas no período colo
nial, O tupi-guarani foi registrado em duas variantes 
(dialelos), o tupinambá ou tupi antigo, falado nos 
sécs. XVI e XVII em considerável extensão do 
litoral brasileiro, de São Paulo ao Maranhão - o 
que levou os colonizadores portuguêses a chamá
-lo língua geral do Brasil ou, simplesmente e por 
excelência, língua brasílica; e o guarani antigo, 
registrado na primeira meta da do séc. XVII no 
Oeste do atual Estado do Paraná, onde os jesuítas 
espanhóis estabeleceram suas famosas reduções de 
Guairá com índios guarani, e, um século depois, 
bem mais ao sul, nílS novas missões espanholas que 
então se estenderam, à esquerda do rio Uruguai, 
nO território do atual Esl. do Rio Grande do Sul. 
O tupinambá foi amplamente documentado, sobre
tudo pelos jesuítas portuguêses: além de duas 
gramáticas, uma do padre José de Anchieta 
(1595), outra do padre Luís Figueira (1621), as quais 
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4035 apresentam análises bastantes detalhadas da língua, 
e de um bastante amplo dicionário compilado por 
diversos missionários (Vocabulário na Língua Bra
sílica), foi escrito apreciável volume de textos, 
principalmente dois catecismos bem desenvolvidos 
- um dêles com umas quatrocentas páginas em 
lupinambá - e a produção poética e dramática 
do padre Anchieta. Em volume bem menor há 
documentos elaborados pelos franceses que estive
ram no Rio de Janeiro em meados do séc. XVI e no 
Maranhão no início do séc. XVII. OS únicos docu
mentos de autoria de um índio são algumas cartas 
escritas pelo célebre Felipe Camarão, conservadas 
na Holanda e ainda inéditas. Ao contrário de uma 
suposição que surgiu no século. passado e que 
desde então indevidamente ganhou aceitação geral, 
êsses documentos todos refletem com muita fideli
dade a língua realmente usada pelos índios lupi
nambá nos sécs. XVI e XVII e não revelam 
nenhuma reelaboração ou qualquer outra alteração 
essencial que justifique falar-se em algo como 
"tupi jesuítico", ou supor-se que a língua dos 
documentos missionários portuguêses tenha sido 
disciplinada, regularizada, alatinada ou simplifica
da pelos padres. 
- O guarani do séc. XVII· foi documentado 
essencialmente peJo padre peruano Antonio Ruíz 
de Montoya, que dêle fêz uma sucinta gramática e 
dois alentados dicionários, além de compor um 
volume de catecismo. A documentação do séc. 
XV!lI é devida principalmente ao jesuíta italiano 
Paulo Restivo, que adaptou à forma dialetal de suas 
missões e ampliou consideràvelmente a gramática 
de RuÍZ de Montoya, assim como adaptou o 
dicionário espanhol-guarani; mas também foram 
produzidos outros documentos notáveis nessa época, 
como a tradução para o guarani do livro de his
tória das reduções do séc. XV!l, escrito em espa
nhol por RuÍZ de Montoya (Conquista espiritual) 
e a coleção de sermões postos por escrito, em seu 
estilo, pelo cacique Nicolás Yapuguay (Serrrwnes 
y exemplos). 
A outra língua registrada no período colonial foi o 
karirí, do qual também foram conservados por 
escrito dois dialetos, o kipeá ou kirirl de J eru, no 
Sul do Est. de Sergipe, com uma gramática (1699) 
e um catecismo (1698) do jesuíta italiano Luís V. 
Mamiani, e o dzubukuá das ilhas (particularmente 
a de Aracapá) da parte mais setenirional do 
médio rio São Francisco, na fronteira da Bahia 
com Pemambuco, com um catecismo feito pelo 
capuchinho francês Bernard de Nantes (1709). 
Do afluxo de naturalistas estrangeiros ao Brasil, 
ao terminar O período colonial nO início do séc. 
XIX, resultou notável incremento da documentação 
das línguas ameríndias. Grande parte daqueles 
pesquisadores procurou colecioná-Ias tal como 
colecionavam exemplares da fauna e da flora, 
mediante a coleta de amostras. Tomaram como 
amostras listas de palavras, mais longas ou mais 
curtas segundo as circunstâncias da coleta, as quais 
procuravam escrever como podiam, conforme os 
hábitos de escrita de suas respectivas línguas (em 
geral alemão ou francês). O primeiro e maior 
colecionador nesse sentido foi o botânico alemão _ 
Carl Friedrich Philipp von Martius, o qual, junta
mente com seu companheiro, o wólogo Johann 
Baptist von Spix, coletou vocabulários de cêrca de 
50 línguas ameríndias, os quais publicou reunidos 
com outros tantos registrados por Castelnau, Wal
lace, Saint-Hilaire, Natterer, Wied-Neuwied ' etc., 
na sua obra conhecida sob o tít.lllo Clossaria 
Linguarum Brasiliensium (1867). Esse tipo de 
documentação continuou sendo praticado até o 
dia de hoje, não só por viajantes estrangeiros, mas 
também por brasileiros, e para a maioria das 
línguas ameríndias ainda só se dispõe de material 
dessa natureza, extremamente limitado para pro
porcionar efetivo conhecimento delas. 
No segundo Império, por estimulo do próprio 
Imperador, procurou-se estudar com mais detalhe 
as línguas documentadas no período colonial e a 
então língua geral do Amazonas, também chama
da "tupi vivo" ou nheengatú, a qual é uma forma 
do tupinambá profundamente alterada do fim do 
séc. XVII ao comêço do séc. XIX principalmente 
por ter passado a ser usada como língua franca 
exclusivamente por caboclos e índios não tupi
-guarani. Dentre as várias contribuições feitas para 
o conhecimento dessa língua - cujo uso se estendeu 
ao longo do Amazonas e pox alguns de seus 
afluentes, sobretudo o rio Negro - destaca-se o 
Curso de língua geral segundo Ollendorf compre
endendo O texto origilliJl de lendas lupis (1876) de 

J. V. Couto de Magalhães, que constituiu O melhor 
trabalho de documentação lingüística feito por um 
brasileiro no século passado. 
A aplicação de COnceitos e métodos da ciência 
Iingüística ao estudo de uma língua ameríndia do 
Brasil foi feita por Karl von den Steinen em seu 
tratamento descritivo e comparativo da língua ba
kairí (1892) . Certamente estimulado pela obra de 
Steinen, J. Capistrano de Abreu empreendeu O 
estudo da língua kaxina '.vá (1914), tendo produ
zido a melhor contribuição brasileira para a docu
mentação lingüística na primeira metade do séc. 
xx. Outras contribuições esparsas surgiram poste-
riormente, algumas de grande mérito, mas em 
geral sem se beneficiarem dos progressos da técní
ca de documentação e análise Iingüística. Só há 
cêrca de um decênío que realmente se iníciou 
trabalho de documentação sistemática e tecnica
mente bem orientada, cujos primeiros resultados 
começam apenas a ser publicados. 
- Classificação das línguas do Brasil. Os estudos 
para classificação das línguas ameríndias do Brasil 
cqmeçaram com Martius (1867) e tiveram contri
buições maiores (em alguns casos em comum com 
as demais línguas sul-americanas) de Karl von den 
Steinen, Paul Ehrenreich, Theodor Koch-Grünberg, 
~aul Rivet, Wilhelm Schmidt, Curt Nimuend<\iú, 
Cestmír Loukotka, Joseph Alden Mason. A ten
dência predominante nesses estudos durante tõda 
a primeira metade do séc. xx (válida, aliás, para 
tôda a América do Sul) foi de natureza por assim 
dizer analítica, manifestada na discriminação de 
um maior número de famílias lingüísticas. Exem
plos típicos dessa fase são as classificações de Rivet 
(1924, 1952) e Loukotka (1935, 1939, 1944, 1952), 
êste último tendo chegado a distinguir até 114 
familias ria América do Sul, das quais 48 no Brasil. 
Nos últimos anOS tem-se invertido a tendência 
dominante, de modo que as classificações mais 
recentes procuram estabelecer grandes sínteses, 
associando muitas familias dentro de entidades 
maiores, como os troncos e filos. Representativas 
dessa nova tendência são as classificações de Mau
rício Swadesh (1959) e Joseph H. Greenberg 
(1960). A proposição de poucos filos muito abran
gentes (para o Brasil apenas três, segundo Green
berg) ainda se baseia antes de tudo no raciocínio de 
que é muito provável que tôdas as línguas tenham, 
em última instância, uma só origem, e não tanto 
em semelhanças descobertas mediante comparação 
sistemática das línguas entre si. Só a melhoria e 
intensificação da documentação lingü ística, como 
vem ocorrendo nos últimos anos no Brasil, é que 
vai permitir a elaboração de classificações bem 
fundadas em todos os seus detalhes. 
Presentemente, uma classificação genética mais ou 
menos detalhada das línguas ameríndias do Brasil 
SÓ pode ser formulada em têr.mos provisórios. A 
que se dá adiante representa, na maioria dos 
casos, o consenSO predominante dos diversos espe
cialistas quanto às relações já descobertas entre as 
diferentes línguas. Como ainda não há consenso 
sôbre a constituição de filos, apresentam-se aqui · 
apenas dois níveis de agrupamentos: as famíli as, 
que reúnem línguas com afinidade genética relati
vamente estreita, e os troncos, que incluem várias 
famílias (ou línguas não classificadas em famílias) e 
que pressupõem afinidade de origem muito mais 
remota. Nos números que precedem cada nome, o 
primeiro algarismo indica o tronco, o segundo 
indica a família, o terceiro a língua e o quarto o 
dialeto (dialetos são línguas tão semelhantes entre 
si, que umas resultam compreensíveis para os falan
tes de outras, e por isso são tratadas aqui como 
"uma só língua um complexo dialetal ; nem· sempre' 
está em uso um nome particular para um com
plexo dialetal); zero nas posições de tronco e 
família indica que ainda não foram descobertas 
afinidades nos respectivos níveis. 
1. Tronco Tupí. 
1.1. Familia Tupí-Guaraní. 1.1.1. tupí, a) t. antigo 
ou tupinambá, b) t. moderno ou nheengatú; 1.1.2. 
guaraní, a) g. antigo, b) g. moderno: 1.1.2.1. 
kaiwá, 1.1.2.2.2. nhandéva, 1.1.2.3. mbiá; 1.1.3. 
xetá; 1.1.4. tenetehára, 1.1.4.1. guajajára, 1.1.4.2. 
tembé; 1.1.5.1. asuriní, 1.1.5.2. suruí do Tocantins 
(mudjetíre); 1.1.6. apiaká do Tapajós; 1.1.7. tapira
pé; 1.1.8. kamayurá; 1.1.9. kawahíb, 1.1.9.1. pa
rintintín, 1.1.9.2. paranawát (pawaté, takwatép, 
ipotewat), 1.1.9.3. wiraféd, 1.1.9.4. tukumanféd, 
1.1.9.5. diahói, 1.1.9.6. tenharín (bôca-negra), 1.1.9.7. 
júma, 1.1.9.8. kayabí; 1.1.10. apiaká do Tapajós; 
1.1.11.1. urubu (kaapór), 1.1.11.2. manajé (amana
jé), 1.1.11.3. anambé, 1.1.11.4. turiwára; 1.1.12.1. 
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oyampí, 1.1.12.2. emeriõ (émérillon, emerenhão), 
1.1.12.3. karipúna do Uaçá; 1.1.13. awetí; 1.1.14. 
mawé (sataré). 
1.2. Família Mundurukú. 1.2.1.1. mundurukú do 
Cururu, 1.2.1.2.. mundurukú do Canumã; 1.2.2. 
kuruáya. 
1.3. Família Jurúna. 1.3.1. jurúna; 1.3.2. xipáya; 
1.3.3. manitsawá. 
1.4. Família Arikêm, 1.4.1. arikêm; 1.4.2. karitiâna; 
1.4.3. kabixiâna . 
1.5. Família Tuparí, 1.5.1.1. tuparí 1.5.1.2. wayoró, 
1.5.1.3. apitxúm, 1.5.1.4. mekêns (amniapé, gua
ratégaya, kuaratíra); 1.5.2. makuráp; 1.5.3. kepki
riwát. 
1.6. Família Ramarâma. 1.6.1.1. ramaràma, 1.6.1.2. 
itogapúk (ntogapíd); 1.6.2. urumí; 1.6.3.1. urukú, 
1.6.3.2. arára do Jiparaná. 
1.7. Família Mondé. 1.7.1. mondé (sanamaikã, 
salamãi); 1.7.2.1. aruá, 1.7.2.2. aruaxí; 1.7.3.1. 
digüt (gavião do Jiparaná), 1.7.3.2. suruí do Jipa
raná; 1.7.4. cinta-larga. 
1.0.1. puruborá. 
2. Tronco Macro-Jê. 
i.1. Família Jê. 2.1.1. timbíra, 2.1.1.1. canela 
(ramkókamekra), 2.1.1.2. krikau, 2.1.1.3. tajé, 
2.1.1.4. krenjé (krem-yé), 2.1.1.5. apiriayé, L 1.1.6. 
krahó, 2.1.1.7. gavião do Tocantins, 2.1.1.8. apâ
niekra (aponejikrã); 2.1.2. kayapó, 2.1.2.1. kradaú, 
2.1.2.2. xikrín, 2.1.2.3. dióre, 2.1.2.4. gorotíre, 
2.1.2.5. kubén-kran-kegn, 2.1.2.6. kubén-kragnotíre, 
2.1.2.7. mentuktíre (txukahamãi), 2.1.2.8. kayapó 
do sul; 2.1.3. suyá; 2.1.4. akwên, 2.1.4.1. xavânte, 
2.1.4.2. xerênte, 2.1.4.3. xikriabá; 2.1.5. kaingáng, 
2.1.5.1. kaingáng do norte, 2.1.5.2. kaingáng central, 
2.1.5.3. kaingáng do sul; 2.1.6. xokléng (xokrên, 
botocudo de Santa Catarina); 2.1.7. jeikó. 
2.2. Família Kamakã. 2.2.1.1. kamakã, 2.2.1.2. 
mongõyo, 2.2.1.3. kotoxó (kutaxó); 2.2.2. meniên; 
2.2.3. masakará. 
2.3. Familia Maxakalí. 2.3.1. maxakalí; 2.3.2. ma
koní; 2.3.3. monoxõ; 2.3.4. kapoxó; 2.3.5. pataxó ; 
2.3.6. malalí. 
2.4. Família Coroado. 2.4.1. coroado; 2.4.2. purí; 
2.4.3. koropõ. . 
2.5. Família Karirí. 2.5.1. kirirí, 2.5.1.1. kipeá, 
2.5.1.2. dzubukuá; 2.5.2. sabuyá. 
2.6. Familia Borôro. 2.6.1. borôro; 2.6.2. umouna. 
2.0.1. botocudo, 2.0.1.1. krekmún, 2.0.1.2. nakna
núk, 2.0.1.3. djiporóka, 2.0.1.4. bakuên,. 2.0.1.5. 
pojitxá, 2.0.1.6. krenák, 2.0.1.7 . nakrehá; 2.0.2. 
iatê (fulniô, karnijó); 2.0.3. ofayé (opayé); 2.0.4.1. 
karajá, 2.0.4.2. javaé; 2.0.5. guató. 
3. Tronco Aruák. 
3.1. Família Aruák. 3.1.1.1. terêna, 3.1.1.2. guaná, 
3.1.1.3. kinikináo, 3.1.1.4. layâna; 3.1.2. paresí; 
3.1.3.1. waurá, 3.1.3.2. mehináku, 3.1.3.3. yawala
pití, 3.1.3.4. kustenáu; 3.1.4.1. apuriná (ipuriná), 
3.1.4.2. kaxararí; 3.1.5. kuruoa; 3.1.6. kanamaré; 
3.1.7. manitenerí; 3.1.8. kuxitxinerí (kujijenerí); 
3.1.9. araikú; 3.1.10. kariaí; 3.1.11. manáu; 3. 1.12. 
maráwa; 3.1. 13. uirína; 3.1.14. pasé; 3.1.15. kayui
xâna (kauixâna); 3.1.16. jumâna; 3.1.17.1. mariaté. 
3.1.17.2. wainumá; 3.1.18. baníwa; 3.1.19. baré; 
3.1.20.1. warekéna, 3.1.20.2. karútana, 3.1.20.3. yu
ruparí-tapúya; 3.1.21.1. hohôdene (huhúdene), 
3.1.21.2. sukuriyú-tapúya (moriwêne), 3.1.21.3. ipé
ka-tapúya (kumadá-mnanai, kumândene), 3.1.21.4. 
tariâna, 3.1.21.5. yibóya-tapúya, 3.1.21.6. yawareté
-tapúya, 3.1.21.7. siusí-tapúya (walipéri-dákenei), 
3.1.21.8. kadaupurítana, 3.1.21.9. íra-tapúya (má
panai), 3.1.21.10. káwa-tapúya (máulieni), 3.1.21.11. 
pakú-tapúya (payualíene), 3.1.21.12. tatú-tapúya 
(adyânene), 3.1.21.13. kuatí-tapúya (kapité-mna
nei); 3.1.22. xiriâna; 3.1.23. yabaâna; 3.1.24. man
dawáka; 3.1.25.1. wapitxãna, 3.1.25.2. atorái; 3.1.26. 
maopityán (mapidián); 3.1.27. palikúr; 3.1.28. aruá. 
3.2. Família Arawá. 3.2.1. kulína; 3.2.2.1. yama
madí, 3.2.2.2. yaruára; 3.2.3. paumarí; 3.2.4. dani; 
3.2.5. arawá; 3.2.6. madihá. 
0.1. Família Karíb. 0.1.1. bakairí; 0.1.2.1. nahu
kwá. 0.1.2.2. kuikúro, 0.1.2.3. kalapálo; 0.1.3. 1. 
arára do Xingu, 0.1.3.2. parirí, 0.1.3 .2. txikân, 
0.1.3.4. apiaká do Tocantins; 0.1.4. palméla; 0.1.5. 
pimenteira; 0.1.6. galibí; 0.1.7. apalaí (aparaí); 
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0.1.8.1. urukuyâna, 0.1.8.2. wayâna; 0.1.9.1. hixka
ryâna, 0.1.9.2. ka txúyana, 0.1.9.3. waiwái; 0.1.10. 
wayumará; 0.1.11. makiritáre (mayongóng, dyeu
kwâna); 0.1.12. pauxiâna; 0.1.13. tirió; 0.1.14.1. 
makuxí, 0.1.14.2. ingarikó, 0.1.14.3 . waymirí; 0.1.15. 
taulipáng (taurepã). 
0.2. Família Xirianá. 0.2.1. ninâm, 0.2.1.1. ni
nâm do Mucajaí (xirixâna, apiuastéri, porautéri ), 
0.2.1.2. nimâm do U raricaá e Parágua (aiwatá
teri, kurarikatéri); 0.2.2. sanumá, 0.2.2.1. sanumá 
do Araçá (kwatotéri, tokoximéri), 0.2.2.2. sanu
má do Auaris (samatári); 0.2.3. yainomá, 0.2.3.1. 
yainomá do Apiaú (apiautéri, kastéri), 0.2.3.2. 
yainomá do alto Ajarani (oratéri, jauarí); 0.2.4. 
yanomâm, 0.2.4.1. waiká (paramitéri, parahúri, 
máita, maraxitéri, aikamtéri), 0.2.4.2. pakidaí. 
0.3. Família Tukâno. 0.3. 1.1. tukâna (daxséa), 
0.3.1.2. pirá-tapúya (waikino), 0.3.1.3. wanâna 
(kótedia), 0.3.1.4. tatú-tapúya, 0.3. 1.5. tsêna, 0.3.1.6. 
tuyúka, 0.3.1.7. yurití-tapúya, 0.3.1.8. bará, 0.3.1.9. 
txúna (e outros dialetos); 0.3.2.1. idemasân (ií
-tapúya, makúna), 0.3.2.2. yebá; 0.3.3.1. kobéwa 
(hehénawa), 0 .3.3.2. jibóya·tapúya (dyurémawa); 
0.3.4.1. desána (winá), 0.3.4.2. txirângo (sirianá), 
0.3.4.3. yupúa, 0.3.4.4.koretú do Apapóris. 
0.4. Família Makú. 0.4.1.1. makú do Tiqilié 
(yehúbde); 0.4.1.2. makú de Iauareté (húbde), 
0.4.1.3. makú de São Gabriel (dóu). 0.5. 
Família Katukina. 0.5.1. katukína; 0.5 .2. ka
namarí; 0.5.3 . katawixí; 0.5.4. parawá. 
0.6. Família Bóra. 0.6.1. mirânha (mirânia). 
0.7. Família Múra. 0.7.1.1. múra do Manicoré 
(bohurá), 0.7.1.2. mura do Autás, 0.7.1.3 . múra· 
-pirahã; 0.7.4. matanawí. 
0.8 . Família Pâno. 0.8.1. kaxinawá; 0.8.2. remo 
(nukuíni); 0.8.3. poyanáwa; 0.8.4. marináwa; 0.8 .5. 
amawáka; 0.8.6. kapanáwa; 0.8.7. tuxináwa; 0.8.8. 
yamináwa; 0.8.9. katukina do Gregório; 0.8.10. 
marúbo (mayorúna); 0.8.11. kulíno; 0.8.12. kari
púna do Guaporé. 
0.9. Família Txapa kúra. 0.9.1.1. torá, 0.9.1.2. 
urupá, 0.9 .1.3. jarú, 0.9.1.4. wanhâm, 0.9.1.5. 
pakaanóva; 0.9.2.1. moré, 0.9.2.2. kumaná. 
0.10. Família Nambikwára. 0.10.1. nambikwára 
(anunsú). 0.10.1.1. kitanJú, 0.10.1.2. sawentesú, 
0.10.1.3. halotesú, 0.10.1.4. walditesú; 0.10.2. mun
dúka; 0.10.3. txiwaisú; 0.10.4 . galéra (manarisú); 
0.10.5. mamaindé; 0.10.6. nikadotisú; 0.10.7. sa

bonês. 

0.11.. Faffillia Guaikurú. 0.11.1. kadiwéu; 0.11.2. 
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0.0.1. máku; 0.0 .2. auakê; 0.0.3. tukúna; 0.0.4. 
koerúna ; 0.0.5.1. maxubí, 0.0.5.2. arikapú; 0.0.6. 
jabutí; 0.0.7.1. kanoê, 0.0.7.2. kapixaná; 0.0.8 . 
huarí; 0.0.9. aripaktsá (eripaktsá, canoeiro); 0.0.10. 
irântxe; 0.0.11. otí; 0.0.12. kukurá; 0.0.13. trumái; 
0.0.14. tarairiú; 0.0.15. xukurú; 0.0.16. gamela. 

tingua-de-boi s. f. Planta fIlicínea da família 
das polipodiáceas (Ceterach offlCinaruin). É uma 
samambaia de fôlhas lanceolado-lineares com seg
mentos arredondados curtos e inteiros verdes e 
glabras na parte superior e cobertas de escamas 
ferruginosas, brilhantes, na face inferior; pere
ne, rizomatosa, freqüente em sebes muros e re
giões pedregosas. O mesmo que cete~aque' e esco
lopêndrio. I Espécie de fungo da famíli a das poli
poráceas (Fistulina h epalica). É um cogumelo comes
tível que se desenvolve no tronco das árvores 
(principalmente carvalhos e castanheiros), de côr 

vermelho-escura na parte de cima, e que se proje
ta horizontalmente como uma língua carnuda até 
30cm de compr. O mesmo que língua-de-vaca, fi
gado-de-boi, língua-de-caslanheiro e tortu/ho
-vermelho. 

lingua-de-castanheiro s. f. BOI. O mesmo que lín
gua*-de-boi (Fistulina hepatica). 

língua-de-cobra s. f. Bot. O mesmo que ofioglosso·. 

tingua-de-móça s. f. Espécie de pão-de-ló cor
tado em fatias e embebido em calda de açúcar. 

língua-de-mulata s. f. Doce de pasta de abó
bora e açúcar qu e é pôsto a secar ao sol em pe
quenas porções. I Biscoito de farinha de trigo e 
côco. II lct. Peixe pleuronectiforme da f~mília 
dos cinoglossídeos (Symphurus plagusia). E um 
linguado de cêrca de 15cm. 

tingua-de-sapo s. f. Planta da fa.míIia das pipe
ráceas (Peperomia transparens). E uma erva de 
caule verde-claro transparente, suculento e nodo
so fôlhas alternas, cordiformes, também sucu
Ie~tas e transparentes, e flôres muito miúdas, 
dispostos em espigas pequenas. O mesmo que baba
-de-sapo e erva.de-vidro. 

língua-de-sogra s. f. Brinquedo que consiste em 
uma tira dupla colada que, ao ser soprada, se 
desenrola e faz vibrar um assobio colocado na 
extremidade. 

língua-de-teiú s. f. Árvore da família das· !lacour· 
tiáceas (Casearia sylvestris), do México, Antilhas 
e América do Sul, de fôlhas alternas, persistentes, 
lanceoladas; flôres verde-brancacentas. O mesmo 
que café-do-diabo, chá-de-bugre, erva-da-ponta
da, erva-de-bugre, guaçatunga, guaiubim, pau-de
-lagarto. são-go nçalinho.). 

língua-de-vaca s. f. Bigorna de ferreiro, pontia 
guda de um lado e redonda do outro. II Bot. Planta 
borraginácea (Anchusa italica), també!ll chamada 
bug/assa. I Nome comum a várias plantas, en tre 
elas a erva-grossa, a Fislulina hepalicQ, o fumo
-bravo (Elephantopus) e a maria·gomes. II lct. 
Peixe teleósteo (Synaptura lusitanica), da família 
dos pleuronectídeos , comum na costa portuguêsa. 

linguado adj. Herál . Diz-se dos animais cuja 
língua é representada em esmalte diferente do do 
corpo. (para o leão, o leopardo, o urso, o lôbo e a 
águia, a expressão é lampassado.) + s. m. Cada 
uma das tiras compridas de papel em que ordinà
riamente Se escreve qualquer composição desti
nada à impressão. I Barra de ferro fundido; gu
sa. I Lâmina comprida. I (pop.) Língua grande. II 
let. Designação vulgar de várias espécies (cêr
ca de vinte e cinco) de peixes pleuronectiformes, 
caracterizados pela forma do corpo, oval e acha
tado com barbatanas em ambos os bordos, que 
vivem deitados sôbre o flanco esquerdo no fundo 
dos mares, na areia vizinha das margens. A face 
superior é pigmentada e possui os dois olhos e as 
duas narinas; a face inferior é descolorida e 'em 
órgãos sensoriais. Há duas famílias principais na 
ordem: a dos soleídeos, que compreende as sôlhas 
ou tapas, e a dos pleuronectídeos, que abrange os 
linguados prõpriamente ditos, A carne de tôdas as 
espécies é muito apreciada. Embora sejam peixes 
dos mares quentes e temperados, são também 
pescados no canal da Mancha e no mar do Norte. 
A maior espécie brasileira é o Paralichthys brasi
liensis, que chega a atingir 1m, também chamado 
pescado-real. 
• Folclore. Há uma curiosa explicação popular 
para a forma da bôca do linguado: Nossa Senhora 
teria perguntado ao linguado se a maré estava na 
enchente ou na vazante, e o peixe, em vez de 
responder, tê-la,-ia arremedado com voz fina e 
nasalada, revirando a bôca. Acredita o povo que O 
peixe ficou de bôca torta como castigo. 

linguado-lixa s. m. lct. O mesmo que tapa'. 

linguagem s. r. Qualquer meio de expressão de 
sentimentos e pensamentos. (São diferentes as 
noções de linguagem, que envolve o emprêgo da 
palavra, e de língua [a língua portuguêsa, fran
cesa) , que' define mais precisamente sistema de 
signos, que constitui a base objetiva da lin
guagem.) I Modo de se exprimir próprio de cer
tas pessoas, de certos estados, de certas pro
fissões, de certos assuntos: A linguagem do 
advogado, dos poetas; e, em sentido figurado: 
A linguagem do amor, das paixões. I Vocabulá
rio e sintaxe próprios de uma época, de um escri

tor. I Maneira de expressão, estilo: Fa/ar uma 
linguagem clara. I (p. ext.) Grito, canto dos 
animais. II Linguagem de máquina (Eletr.), 
coqjunto de caracteres e de regras para repre
sentação de informações, de maneira a serem in
terpretadas por um computador. II Linguagem 
muda, maneira de se fazer compreender sem falar, 
de modo mimico expressivo. II Linguagem original 
(Compt.), linguagem usada no preparo de um 
problema para aplicação no computador. II Lingua
gem poética. V. POÉTICA. 

• Funções e estruturas da linguagem. A lin
guagem tem uma função de comunicação e outra 
de organização das categorias conceituais admi
tidas por uma comunidade lingüística. Cada língua 
segmenta difentemente a realidade e organiza-a à 
sua maneira; as línguas são os instrumentos, os 
meios, os códigos utilizados para servir de comu
nicação entre vários interlocutores. A segmen
tação diversa manifesta-se nas diferentes denomi
nações das línguas, e a comunicação, na linguagem 
proposicional. Expressão da vida social, a lingua
gem é, também, a condição, pois supõe um acôrdo 
sôbre uma norma, sôbre símbolos, sôbre regras. 
Essa aceitação das normas distingue as sociedades 
humanas das sociedades animais. A linguagem 
baseia-se na associação de um conceito ou sig
nificado e de uma imagem acústica ou significante, 
associação arbitrária que cria uma unidade ou 
signo lingüistico. Cada língua é analisável em 
unidades significativas, que se articulam em seg
mentos menores ou fonemas, não tendo outra 
função a não ser a de distinguir formas diferentes. 
Cada fonema caracteriza-se por certo número de 
traços particulares, dos quais um é pertinente 
(distintivo): assim b opõe-se a p pelo traço per
tinente da sonoridade. Todos os elementos da 
língua, qualquer que seja o nível em que se coloque 
(fonemas, palavras, frases), são inseridos num :,is
tema de oposições, definido por suas relaçoes 
internas por sua estrutura. Uma linguagem pode 
manifestar-se de modo diferente nas diversas fra
ções da comunidade; segundo o grau de intercom
preensão, fala-se de dia/etos ou de pronúncias. 
As condições políticas, econômicas ou sociais po
dem provocar a ruptura da comunidade Iingüís
tica, e a diferenciação dos dialetos, a ponto de se 
tornarem línguas diferentes (assim, do lattm des
cendem as línguas românicas), que constituem uma 
família lingüística. Dentro de uma sociedade, os 
grupos fechados cuja atividade é a mesma criam 
expressões, têrmos técnicos ou gírias que contêm 
traços específicos. 
• Telec. A telegrafia utiliza-se de três tipos de 
linguagem : a linguagem clara, que deve Ser com
preendida por uma das cinqüenta e sete línguas 
cujo emprêgo é autorizado internacionalmente; a 
linguagem convencional, redigida com palavras 
reais ou não e cujo coqjunto constitui frases 
íncompreensíveis; e a linguagem cifrada, formada 
por palavras ou cifras que têm uma significação 
secreta. 

• Linguagem afe tiva e linguagem intelecliva. A 
mensagem que se comunica através da linguagem 
pode conter uma simples informação de natureza 
intelectiva ou consistir na expressão de sentimento~ 
e emoções que um indivíduo experimente ou 
deseje provocar sôbre o ânimo de um interlocutor 
virtual ou real. A função básica de comunicação, 
que é a de linguagem, diversifica-se assim em três: 
uma função informativa ou denotativa, uma função 
expressiva e uma função apelativa para utilizar, 
de modo aproximado, uma distinção estabelecida 
por Karl BüWer. A mensagem lingüística que 
se caracteriza principalmente como manifestação 
subjetiva ou como apêlo tem recebido a desig
nação de linguagem a[etiva ou expressiva, em 
oposição a uma outra principalmente represen
tativa de idéias ou informativa, conhecida co
mo linguagem intelecliva. A linguagem coloquial 
comporta quase sempre as duas formas con
jugadas em grau que varia segundo a natu
reza do que se comunica ou a situação em que 
se acham falante e ouvinte. A linguagem literária 
costuma ser predominantemente afetiva, enquanto. 
a linguagem científica busca ser essencialmente 
intelectiva. Para manifestação da afetividade ou 
para a comunicação de idéias tôda língua dispõe 
de recursos especiais. Assim, a linguagem áfetiva 
pode fazer uso da frase exclamativa, enquanto a 
intelec tiva deve por princípio limitar-se à frase 
declarativa, de caráter lógico-discursivo. A lin
guagem afetiva pura, sem um ponto de partida 
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