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RESUMO

Este trabalho enfoca a questão da diversidade linguística brasileira e, dentro
dela, a família Páno, da qual se destacou, do ponto vista gramatical, o funcionamento do
sistema de casos. O estudo é composto de uma introdução, três capítulos, conclusão,
bibliografia e três apêndices.
O capítulo 1 traz subsídios históricos sobre a diversidade linguística à época
da chegada dos portugueses, a situação atual de nossas línguas, os métodos de classificação
linguística e sua aplicação nas línguas indígenas brasileiras, e ainda procura ressaltar a
importância dos estudos linguísticos descritivos de nossas línguas autóctones. O capítulo 2
cuida especificamente da família Páno, da história do povoamento da região que ela ocupa na
Amazônia Sul-Ocidental, dos diversos povos Páno situados no Brasil, dos esforços
classificatórios, dos estudos já realizados por pesquisadores brasileiros, e também procura
estabelecer uma visão das relações genéticas entre essas diversas línguas. O capítulo 3 traz
subsídios teóricos para o estudo da ergatividade, com base em Dixon (1994), além de uma
análise desse fenômeno gramatical empreendida por Lyons (1968). Em seguida, no mesmo
capítulo 3, os sistemas de casos de uma dezena de línguas Páno são sumariamente
observados, bem como a cisão no sistema de casos em algumas dessas línguas. Os apêndices
compreendem: 1) mapas da região amazônica e do Acre; 2) símbolos do Alfabeto Fonético
Internacional; 3) um levantamento atualizado, com base em Rodrigues (1986/1994), (1997) e
(2005), de todas as línguas indígenas ainda faladas no Brasil (organizadas em troncos e
famílias), número de falantes, localização e índice de línguas.

Palavras-chave: Línguas indígenas brasileiras; Línguas Páno; Sistema de casos;
Ergatividade.
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ABSTRACT

This work focuses on Brazilian linguistic diversity and, within it, the Páno
family, from which was pointed out, under the grammatical point of view, the operation of the
case systems. The study consists of an introduction, three chapters, a conclusion, bibliography
and three appendices.
Chapter 1 brings historical information on the linguistic diversity in Brazil at
the time of the Portuguese incursion, the present situation of our languages, the methods for
linguistic classification and its application on the Brazilian indigenous languages, and also
aims at pointing out the importance of the descriptive linguistic studies of our autochthonous
languages. Chapter 2 deals specifically with the Páno family, with the history of how the
region where it is situated in South-West Amazonia was populated, with the various Páno
people situated in Brazil, with classificatory efforts, with studies already carried out by
Brazilian researchers, and also searches for establishing a vision of the genetic relationships
between those different languages. The chapter 3 brings theoretical information on the study
of ergativity, based on Dixon (1994), as well as an analysis of this grammatical phenomenon
carried out by Lyons (1968). Afterwards, still in the chapter 3, the case systems from ten Páno
languages are summarily observed, as well as the split in the case marking system in some of
these languages. The appendices contain: 1) maps of the Amazon region and of the State of
Acre, Brazil; 2) symbols of the International Phonetic Alphabet; 3) a updated survey, based
on Rodrigues (1986/1994), (1997) and (2005), of all indigenous languages still spoken in
Brazil (organized into linguistic families and stocks), number of speakers, location and index
of languages.

Key words: Brazilian indigenous languages; Páno languages; Case system; Ergativity.
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Uma língua é muito mais do que uma lista de nomes para as coisas – é, de
certa forma, um sistema de organização do mundo, um dos instrumentos que
nos servem para compreender a imensa complexidade da realidade que nos
cerca. Estudar em profundidade a estrutura de uma língua é estudar a mente
humana; é observar uma das maneiras que a mente criou para recortar e
organizar a realidade, a fim de compreendê-la. Cada palavra não apenas
exprime uma coisa; ela também define essa coisa, à sua maneira particular.
(...) A morte de uma língua (...) significa o desaparecimento de uma visão do
universo que, em si, é absolutamente única. Fecha-se uma das janelas para a
compreensão da mente do homem. (Perini, 1997).
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INTRODUÇÃO

Este trabalho fala sobre a diversidade linguística brasileira, procurando
destacar a importância de seu estudo e descrição. Examinamos primeiramente aspectos da
história do Brasil e do próprio continente americano e sua relação com as populações
autóctones, detentoras de uma impressionante multiplicidade linguística, reconhecida em sua
grande variedade tipológica e genética. Nesse sentido, tratamos também da história da
Linguística, em especial a do desenvolvimento do método comparativo, que embasa a
classificação das línguas do mundo e a própria classificação genética de nossas línguas.
A partir daí abordamos em específico uma família linguística americana, a
família Páno, composta de línguas faladas no Peru, na Bolívia e também no Brasil, onde se
concentram principalmente no estado Acre. Discorremos sobre alguns esforços teóricos para a
apuração das relações genéticas entre essas línguas e um pouco sobre sua história,
individualizando os povos e línguas dessa família que habitam o território brasileiro.
Procedeu-se em seguida a um trabalho comparativo sobre algumas línguas
Páno, no qual buscaram-se relações entre itens de seus respectivos vocabulários, de forma a
comprovar sua origem comum e identificar processos de transformação dessas “palavras”.
Também comparamos essas línguas dentro do circuito frasal, para chegarmos a
uma de suas características gramaticais, observada nos sistema de casos de todas as línguas
Páno estudadas aqui, qual seja a utilização da ergatividade como forma de ordenamento
sintático, fenômeno que procuramos apresentar, não só com base em grandes teóricos, mas
também de forma didática. E, dentro do possível, procurou-se ser didático ao longo de todo o
texto.
Na verdade, este trabalho foi escrito na forma de um caminho. Talvez seja
apenas o meu próprio. Mas talvez possa servir a outros estudantes que venham a se interessar
pelas línguas indígenas brasileiras e, então, contribuir para a sua descrição.
Por isso, além de abordar subsídios que embasam tecnicamente a pesquisa
linguística, procuramos deliberadamente reunir nesse texto também as referências teóricas que
nos levaram à compreensão do porquê de se estudarem as línguas indígenas.

2

Com efeito, não deve ser absolutamente infundada a suposição de que o pouco
interesse pelos estudos das línguas indígenas no Brasil e no resto do mundo1 se deva à
ausência de conhecimento sobre a importância e urgência desses estudos.
Por outro lado, dada a velocidade com que nosso manancial linguístico vem
fenecendo e se esgotando, uma ação realmente efetiva dependeria da formação e participação
urgente de um grande contingente de linguistas e pesquisadores, esforços que precisam ser
conjugados com ações sociais, educacionais e políticas, para a manutenção e valorização não
só desse patrimônio linguístico, mas também dos povos que o inventaram.
Nessa direção, o primeiro capítulo é uma tentativa de condensar todas as razões
e sentimentos que nos aproximaram do estudo das línguas indígenas, que começa no interesse
pela gramática, daí ao fascínio pelo que foi deixado na poeira dessa turbulenta invasão
europeia, que só deixa entrever uma pequena parte de um mundo inacreditável de variedade,
conhecimento e inteligência.
E nossa admiração pela incrível e “romântica” disposição dos linguistas
pretéritos de procurar, comparar e analisar “papiros” com grupos de palavras, para chegar às
profundezas do passado, onde uma língua é o início da história de muitas outras línguas e
povos, e suas semelhanças contam histórias de uniões, viagens, guerras e êxodos, ao mesmo
tempo em que cada língua fala da própria habilidade que o homem tem de fazer e mudar a sua
língua.
Assim é que vimos a grande aventura comparativista do século XIX e suas
aplicações na classificação das línguas do mundo, seguindo para sua aplicação às nossas
próprias línguas nativas, com a organização dessas línguas em blocos e famílias, ou seu
posicionamento num canto mais isolado do fervilhar linguístico americano. Só após isso é que
mergulhamos nas estruturas de um dado conjunto de línguas indígenas.
O trabalho, portanto, estrutura-se na forma de um afunilamento, que vai dessa
visão mais panorâmica das línguas indígenas brasileiras, chegando, no segundo capítulo, a
uma família linguística, até a abordagem, no último capítulo, de uma configuração gramatical
em específico.
Por fim, resta ratificar o que de outra forma já foi dito. Um de nossos objetivos
foi produzir um texto que pudesse servir como uma introdução à questão da descrição das
línguas indígenas brasileiras, e, por isso, o trabalho tem como leitor-alvo muito mais o
público em geral e o estudante de Letras do que propriamente o já iniciado.

1

Veja-se, a propósito, o item 1.5.5. desta dissertação.
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Com esse propósito, procuramos apresentar, assim que aparecem no texto, as
definições de termos e denominações técnicas já sobejamente conhecidas do leitor
especialista, bem como apresentamos numerosos exemplos para ilustrar cada assunto tratado.
Além disso, fizemos questão de apresentar os fundamentos de algumas
disciplinas, cujo desconhecimento comprometeria a leitura, ou nos alongar em alguns tópicos
(muitas vezes só encontrados em textos de língua estrangeira) que não estão diretamente
vinculados ao assunto em foco, mas que constituem um panorama necessário à compreensão
de seu posicionamento dentro da teoria linguística.
Esperamos que este trabalho, malgrado as suas imperfeições e lacunas, possa,
de alguma maneira, estimular os estudos descritivos de nossas línguas nativas, bem como
contribuir, ao lado de outros esforços, para uma visão da pesquisa linguística em nosso país,
e, de alguma forma, ainda que modesta, para os estudos das línguas Páno no Brasil.

*Nota sobre a grafia dos etnônimos utilizados neste trabalho

Nos mesmos termos definidos por Rodrigues (1994, p. 10-12), procuramos
grafar todos os etnônimos de acordo com as disposições da “Convenção para
Grafia dos Nomes Tribais”, assinada por participantes da 1ª Reunião Brasileira
de Antropologia, realizada no Rio de Janeiro, em 1953 (citada em Melatti,
1999), entre elas a que estabelece que se deve “usar, em todos os nomes, os
acentos agudo ou circunflexo para indicar a sílaba tônica, a não ser que a vogal
dessa sílaba seja tremada”.
Não obstante, nos etnônimos não oxítonos, optamos, sempre que possível, por
usar apenas o acento agudo na indicação da sílaba tônica, para evitar a
consideração de nuances como a abertura, nasalidade ou oralidade da respectiva
vogal (v.g. Páno, Xavánte, Xerénte, Teréna).
Quanto aos oxítonos, teremos os terminados em vogal nasal ou ditongo nasal
(v.g. Apurinã, Txukahamãe), em que o próprio til indica a tonicidade, e os em
que as vogais „e‟ e „o‟ recebem acento agudo ou circunflexo, para identificar,
respectivamente, abertura ou fechamento (v.g. Javaé, Paitér - Yatê,
Kubenkrankêgn / Wayoró, Pataxó - Kararaô, Krahô).

Por outro lado, nas línguas ou povos cujos nomes integram ou contêm palavras
(substantivos, topônimos, etc.) não índias, mantivemos tais elementos com sua
grafia em português (v.g. Gavião, Cinta-Larga, Barbados, Gavião do Pará, AváCanoeiro, etc.).
Já as palavras de origem indígena (Tupinambá), mesmo que assimiladas
graficamente

pelo

português,

recebem

independentemente

das

regras

ortográficas, acento na sílaba tônica (Arára, Jabutí, Jurití, Arára do Beiradão,
Arára do Xingu, Apolima-Arára, etc.).
Quantos às letras utilizadas, embora com menos uniformidade do que ocorreu
com a questão da tonicidade silábica, também procuramos seguir, dentro do
possível, a convenção: o „k‟ será usado em vez das letras „c‟ e „q‟ (Apiaká‟,
Kokáma); o „i‟ e o „u‟ serão substituídos por „y‟ e „w‟, respectivamente, quando
forem semiconsoantes (Xipáya, Mawé).
Os nomes tribais serão escritos com letra maiúscula, sendo facultativa o uso
dela quando tomados por adjetivos, e não terão flexão de gênero e de número
(os Kayabí, as Tuparí).
Embora a convenção preveja a flexão nos casos de nomes que “sejam de origem
portuguesa ou morficamente aportuguesados”, optamos por tratar todos os
etnônimos como invariáveis, independente de sua origem ou morfologia (os
Jabutí, as Jurití, os Guaraní, os Tupí-Guaraní, as Avá-Canoeiro). Isso ajuda a
evitar difíceis questões de concordância, principalmente quanto ao gênero:
índias Avá-Canoeiro ou Avá-Canoeiras?

1. Diversidade Linguística Brasileira

1. Diversidade Linguística Brasileira
1.1. Introdução
Neste capítulo tratamos das línguas autóctones faladas no Brasil, procurando
contextualizar cada língua e família linguística dentro da diversidade cultural e linguística
brasileira, e até mesmo da América do Sul. Nesse caminho, além de aspectos históricos,
também vamos referir os métodos e critérios com que se estabeleceram a definição e a
delimitação das famílias linguísticas do mundo, bem como a aplicação desses processos à
classificação das línguas indígenas do continente sul-americano, nas quais se inclui a família
Páno, de que falaremos do segundo capítulo em diante. Ao final, apresentamos o pensamento
de alguns teóricos, com vistas a destacar a importância do estudo e da descrição das línguas
indígenas.
Na elaboração desta parte, utilizamos, no âmbito das considerações históricas,
boa dose das reflexões dispostas por Darcy Ribeiro em sua obra “O Povo Brasileiro” (1995,
1997), principalmente os capítulos iniciais, que cuidam dos primeiros séculos da colonização,
e, destacadamente, o artigo de Antônio Porro, “História Indígena do Alto e Médio Amazonas”
(1992, 2008; In: “História dos Índios no Brasil, de Manuela Carneiro da Cunha (org.)), do
qual também retiramos várias citações de cronistas dos séculos XVI a XVIII. Utilizamos
ainda, de forma acentuada, as ideias e dados presentes em três obras de Aryon Dall’Igna
Rodrigues: a conferência, de 8 de julho de 1999, que proferiu na inauguração do Laboratório
de Línguas Indígenas da UnB; o artigo “Sobre as Línguas Indígenas e sua Pesquisa no
Brasil”, de 2005, que traz, em anexo, números atualizados das populações indígenas em nosso
país; e, fundamentalmente, o livro “Línguas Brasileiras” (1986/1994).

1.2. Uma Babel do outro lado do mundo
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não se defrontaram apenas com as
extensões riquíssimas dos recursos naturais. Ocupando esse vasto território, apinhavam-se
nações, culturas e línguas, em quantidades e variedades extraordinárias. Documentos e
escritos da época, muitos da lavra de missionários que adentraram o continente ao lado dos
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exploradores coloniais, falam desses povos, de seus costumes, e reportam a existência de
verdadeiras constelações de línguas.
Nesses relatos, podemos vivamente perceber como toda essa profusão da
diversidade cultural (em especial a linguística), tão excepcional e estranha, tão incomum e
notável, acabou por surpreender, ou mesmo maravilhar, desde os primeiros europeus
quinhentistas até os que aqui se aventuravam durante o segundo século da ocupação.
Observando-se hoje a situação cultural, demográfica e linguística brasileira,
chega a ser difícil considerar que em 1500 a região já era habitada por milhões de pessoas e
que, no litoral, morando em aldeias de trezentos a dois mil habitantes, divididos em dezenas
de grupos tribais, haveria aproximadamente um milhão de índios, o que equivalia mais ou
menos à população de Portugal naquela época (Florestan Fernandes, 1949, apud Ribeiro,
1997, p. 31).
Por outro lado, para o rio Amazonas, os relatos indicam populações ainda
maiores. Conforme consignam muitos depoimentos da época, destacadamente o de Carvajal
(cronista da expedição de Orellana, que, em 1541, desceu o grande rio), surpreendia a
considerável densidade populacional do Amazonas, abarrotado com enormes povoados
sucedendo-se sem interrupção. Descrevendo um deles, que situou entre as vizinhanças da foz
do rio Purus e 100 km acima do Negro, Carvajal afirma que teria “muitos bairros, cada qual
com seu desembarcadouro e todos eles apinhados de índios; [e] estendia-se por mais de duas
léguas e meia [com] muitos pomares e mais de quinhentas casas”.
Em outro ponto do Amazonas, na “província de Machiparo”, abaixo da foz do
Juruá, Carvajal assinala que “não havia de uma aldeia a outra um tiro de balestra e as mais
distantes não estariam a mais de meia légua e houve aldeia que durou cinco léguas sem
intervalo de uma casa a outra” (Porro, 2008, p. 182, 185).
Porro (op. cit., p. 184), utilizando citações, respectivamente, de Nunes [s.d.] e
de Altamirano (1561), marcadas com aspas, refere ainda o comércio entre essas incontáveis
povoações e alguns aspectos de seu modo de vida:
Cada povoado mantinha enormes quantidades de tartarugas em viveiros
cercados no próprio rio (‘caiçaras’) e em lagunas e lagunetas junto às casas.
O peixe, moqueado e armazenado em edifícios próprios, “eles o levam a
vender pelo sertão e têm suas contratações com outros índios; vão os
caminhos muito abertos, de muito seguidos, porque corre muita gente por
eles” (Nunes) (...)
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Era gente “política, vestida e de muita razão”, vivia em casas quadrangulares
cobertas com folhas de palmeira e na época das enchentes mudava-se para
abrigos construídos sobre as árvores “com todo o necessário para poder
viver” (Altamirano).

Relata-se, aliás, já no Séc. XVII, o intenso movimento de barcos e pessoas nas
águas e margens do rio Amazonas, que aparecia como agitado e ruidoso espaço de pesca,
tráfego de gente e de comércio. Assim é como o descreve, em 1639, o Padre Cristóbal de
Acuña, missionário da Companhia de Jesus, que, em viagem pelo rio, partindo de Quito, nos
lados das Cordilheiras dos Andes, até a foz, no Forte do Presépio de Santa Maria de Belém,
foi encarregado de registrar, em nome de Felipe IV da Espanha, as informações coletadas ao
longo do trajeto (Acuña, 1994, p. 97, 95):
Os que vivem às margens deste grande rio se concentram nas grandes
povoações, onde, tal como os venezianos ou os mexicanos, todo o seu tráfico
se faz por água, em pequenas embarcações chamadas canoas (...). Todo este
novo mundo, chamemo-lo assim, é habitado por bárbaros de distintas
províncias e nações, das quais posso dar fé, mencionando-as pelos nomes e
assinalando sua localização, algumas de vista e outras por informações dos
índios que nelas estiveram. Passam de cento e cinquenta, todas de línguas
diferentes, tão vastas e povoadas como as que vimos por todo este caminho,
conforme depois diremos. Essas nações ficam tão próximas umas das outras,
que, em muitas delas, dos últimos povoados de uma se pode ouvir o lavrar da
madeira nas outras (...).

Da mesma época, outra narrativa reveladora é a do Padre Antônio Vieira, em
carta aos superiores portugueses, descrevendo uma missão no Pará:
Pela muita variedade das línguas houve quem chamou ao rio das Amazonas de
rio Babel; mas vem-lhe tão curto o nome de Babel, como de rio. Vem-lhe curto
o nome de rio, porque verdadeiramente é um mar doce, maior que o mar
mediterrâneo no comprimento e na boca. (...) Vem também curto ao Grão-
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Pará o nome de Babel, porque, na torre de Babel, como diz São Jerônimo,
houve somente setenta e duas línguas, e as que se falam no rio das Amazonas,
são tantas e tão diversas, que se lhes não sabe o nome, nem o número. (Vieira,
1990, p. 134).

Com efeito, embora não se possa chegar a números precisos, não há dúvidas de
que o acervo de línguas espalhadas pelo território brasileiro fosse realmente extraordinário.
Segundo cálculo realizado em 1992, na Reunião Anual da Sociedade para o Progresso da
Ciência (que seria a única projeção de que dispomos para a diversidade linguística brasileira
de 500 anos atrás), ao longo de nosso território existiriam, nessa época, aproximadamente
1.200 línguas (Rodrigues, 2005), o que, com certeza, é um número impressionante: veja-se
que, por uma estimativa, o número de línguas faladas atualmente em todo o mundo é de 6.170
(Jensen, 1990, p. 1).
Mais que isso, essas cerca de 1.200 línguas apresentariam grande diversidade
tipológica (verificável nas diferenças entre as suas estruturas gramaticais) e também
diversidade genética, que diz respeito à história dessas línguas, ou melhor, ao seu
agrupamento em face de uma origem comum mais próxima ou mais antiga.
Sob o ponto de vista tipológico, conforme assinala Rodrigues (1999), mesmo
nas relativamente poucas línguas indígenas que ainda restam no Brasil, são encontradas
conformações gramaticais “predominantemente analíticas e outras fortemente polissintéticas”,
isto é, há línguas em que todas as palavras são invariáveis e as relações sintáticas são
mostradas principalmente por sua ordem dentro da frase, como ocorre, por exemplo, com o
vietnamita e outras línguas do sudeste asiático (Cristal, 2000, p. 26-27), as chamadas
analíticas, e outras com um padrão polissintético, constituídas de “palavras longas,
morfologicamente complexas, como as construções típicas de muitas línguas americanas”
(Cristal, op. cit., p. 203)2.
Por outro lado, encontram-se línguas com um inventário fonológico muito rico
e outras que possuem um número bem pequeno de vogais e consoantes. Há línguas tonais, em
que sílabas de tom mais alto ou mais baixo vão caracterizar palavras (como ocorre com o

2

Cristal, todavia, nos verbetes ‘analítico’ e ‘polissintético’, adverte que, nessas classificações, as categorias não
são delimitadas: diferentes línguas exibem características analíticas ou polissintéticas em maior ou menor grau.
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chinês e o iorubá, língua nigero-congolesa), ou línguas, como a maioria das europeias, nas
quais o tom serve meramente para caracterizar tipos de sentenças (Rodrigues, 1999).
No que diz respeito à diversidade genética, Rodrigues, no mesmo artigo,
aponta a existência de mais de 40 famílias linguísticas, podendo se verificar entre algumas
dessas famílias um parentesco mais remoto que possibilita agrupá-las, pelo atual estádio dos
estudos, em pelo menos dois troncos linguísticos, o Tupí e o Macro-Jê.

1.3. Milhões e milhões de índios
Até a época dos “Descobrimentos” era muito pouco provável para as
mentalidades coletivas que existissem seres humanos por toda a extensão do planeta. A
expectativa era de que fora do mundo arábico-cristão, só haveria criaturas estranhas, com
fantásticas constituições antropomórficas.
Maria Yedda Leite Linhares, no prefácio que fez da retrocitada obra de Acuña
(1994, p. 23), afirma, citando o historiador português José S. da Silva Dias, que não seria
admissível há quinhentos anos a existência de “antropoides adamitas normais fora da
redondeza cristã” e que, durante o primeiro século dos chamados tempos modernos, inúmeros
relatos e fábulas sobre populações de regiões distantes como o Brasil dão conta de seres
extraordinários, como índios de pés invertidos, tribos de anões ou as amazonas de cabelos
compridos.
Assim, a consciência de que haveria seres humanos essencialmente iguais, em
qualquer parte do mundo, com variação apenas de alguns aspectos físicos (cor, cabelos,
feições), foi uma das grandes mudanças estabelecidas sobre o senso comum da época,
surpreendido com a existência de grandes populações, diversas culturas e línguas nas regiões
recém-descobertas.
No entanto, malgrado a compreensível ignorância do “Oriente”, um mundo
fervilhava do outro lado do mundo. Um mundo imenso e antigo. Segundo Linhares (op. cit.,
p. 22), com base em afirmações da antropóloga Anna Roosevelt, as pesquisas arqueológicas
têm demonstrado que nas várzeas amazônicas, em tempos bem anteriores à chegada europeia,
houve um denso povoamento “em estágio avançado de cultura material e organização social”,
caracterizado por uma “organização tribal estável, horticultura eficiente de tubérculos
tropicais e fabricação de cerâmica já desde o terceiro milênio antes de Cristo, que se
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estenderam até o início da era cristã, quando então apareceram os cacicados como forma de
organização social e política”.
Por outro lado, sobre a presença humana na bacia amazônica no início da
exploração colonial, Linhares (p. 20-21) refere o próprio relato de Acuña (1639), que
apresenta uma região fortemente povoada em toda várzea e no rio Tapajós, com “índios
mansos, que desejavam tão somente viver em paz”, e um relato anterior de Carvajal (que,
como já se disse, participara, em 1541, da viagem de Orellana descendo o rio Amazonas)
destacando a sua grande densidade demográfica e o alto nível material das populações
indígenas.
Essa impressionante aglomeração indígena, às margens de um rio hoje
relativamente desabitado, é ilustrada por Porro (op. cit., p. 182), também com palavras de
Acuña (op. cit. 116-117) descrevendo a grande “província” dos Omágua (ou Kambéba), povo
Tupí, cujo território tinha início 120 km acima da foz do Javari, de onde seguia praticamente
sem interrupção até a região da foz do Mamoriá, entre o Jutaí e o Juruá, numa extensão, ao
longo do Alto Amazonas (ou Solimões), de mais de 700 km. Veja-se a descrição que dela fez
Acuña:
A sessenta léguas mais abaixo do Tumburágua [Marañón] começa a melhor e
mais vasta província de quantas encontramos em todo este grande rio, que é a
dos Águas, comumente chamados de Omáguas (...). Esta província tem mais
de duzentas léguas de longitude, e seus povoados são amiúde tão contíguos,
que mal termina um já começa o outro. Sua largura é, ao que parece,
pequena, pois não passa da mesma que tem o rio, em cujas ilhas, que são
muitas, e algumas bem grandes, estão suas moradias. Porém, considerando
que todas estas ilhas ou estão povoadas ou cultivadas, pelo menos para o
sustento dos nativos, poder-se-á fazer uma ideia da grande quantidade de
índios que em tão longa distância se alimentam.

Com efeito, segundo Linhares (op. cit., p. 21), “a bacia amazônica, sobremodo
nas terras baixas, foi a área de maior concentração demográfica da América no período
imediatamente anterior ao contato com os conquistadores”. Porro (2008, p. 176, 194)
descreve esse amontoamento de gente:
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Em meados do século XVI a várzea amazônica surpreendera os primeiros
viajantes com uma população numerosíssima, internamente estratificada e
assentada em povoados extensos, produzindo excedentes que alimentavam um
significativo comércio intertribal de produtos primários e manufaturados. O
termo “povoados”, empregado pelos cronistas ao se referirem às unidades
demográficas indígenas não parece merecer a conotação de “aldeias” que lhe
tem sido dada; uma leitura atenta das primeiras fontes sugere um padrão de
assentamento contínuo ao longo de quilômetros de margens fluviais e
provavelmente quase linear, o que é consistente com uma cultura
essencialmente ligada aos recursos aquáticos e da várzea inundável (...).
Os termos “aldeia” e “povoado” são obviamente inadequados aos grandes
aglomerados de milhares de habitantes em sítios de até duas ou três léguas de
extensão ao longo do rio e sucedendo-se a breves intervalos por centenas de
quilômetros.

A propósito, Linhares (op. cit., p. 20-21) cita as projeções do antropólogo
americano Michael Heckenberger, da Universidade de Pittsburgo, que estimava, para as
populações autóctones amazônicas, principalmente nas várzeas, um quantitativo situado entre
4 e 10 milhões de índios, à época do encontro dessas com os europeus, quando teve início o
processo a que Heckenberger chamou de “despovoamento vertiginoso”.
Os números de Heckenberger sugerem um quantitativo surpreendente para o
total da população indígena no Brasil no ano de 1500, já que para a costa brasileira, conforme
já se mencionou, pressupôs-se a existência de aproximadamente um milhão de índios; e ainda
teríamos que considerar populações distribuídas pelo interior do território, incluindo a região
ao sul e a área de cerrados.

1.4. Despovoamento vertiginoso
O impressionante declínio da vasta população indígena encontrada no
continente pelos exploradores europeus já podia ser claramente percebido em meados do Séc.
XVII: Linhares (In: Acuña, 1994, p. 20) menciona informação do Padre Antônio Vieira, na
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qual se afirma que somente na primeira metade daquele século haviam desaparecido na
Amazônia centenas de aldeias, tendo sido exterminados mais de dois milhões de índios.
Eis as próprias palavras de Vieira, na “Informação sobre o modo com que
foram tomados e sentenciados por cativos os índios do ano de 1652” (Vieira, 1990, p. 137):
Os índios têm cobrado grande medo aos portugueses, pelas grandes
crueldades que nesse Estado têm executado; das quais baste por prova que,
em menos de quarenta anos, consumiram os portugueses mais de dois milhões
de índios, e mais de quatrocentas povoações, tão populosas como grandes
cidades, de que hoje se não vê nem o rasto onde estiveram.
Se a impressão de aniquilamento já era forte na metade do segundo século de
colonização, alguns anos mais tarde a situação estaria dramaticamente consumada. Porro (op.
cit., p. 191) relata que o jesuíta Samuel Fritz, em sua viagem de volta às suas missões no alto
Amazonas, empreendida em 1691, observava abismado em seu diário o imenso vazio das
margens do Amazonas.
Segundo Fritz, da foz do Tapajós à do Urubu, ao longo de 600 km, onde
outrora se viam as populosas “províncias dos Tapajós, Conduris, Tupinambarana e Arawak”,
viajava-se durante 14 dias “sem povoado nem gente”. Da foz do Negro ao Purus, navegando
mais de 220 km, onde há alguns decênios ficavam as “infinitas nações” dos “Carabuyana,
Caripuna e Zurina”, passaram-se “9 dias sem haver povoados”. Nas proximidades da foz do
Purus, estava queimada e abandonada “a grande aldeia dos Cuchiguara”, e mais acima, entre
outros ermos, exploraram, durante três dias, “a antiga província Yurimagua (...) sem topar
com gente”.
Porro (op. cit.) acrescenta que, em 1712, quando os portugueses já haviam
vencido a disputa pela ocupação do alto Amazonas até o Javari, e os jesuítas espanhóis foram
obrigados a se retirar para as missões de S. Joaquim e La Laguna, no rio Marañón (Peru),
Fritz anotava outra observação sinistra em seu diário:
Chegaram também [em La Laguna] uns Omágua fugidos, e dizem que toda a
Omágua está despovoada. Algumas comunidades fugiram, outras as levaram
os portugueses (...) os Omágua estão desbaratados e quase consumidos.
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1.4.1. Um grupelho superagressivo
As causas desse destino funesto das populações indígenas estão, sem dúvida,
assentadas sobre a chegada dos europeus ao Brasil, ou ao que conhecemos hoje como
América Latina. Darcy Ribeiro (op. cit., p. 30) assinala que “embora minúsculo, o grupelho
recém-chegado de além-mar era superagressivo e capaz de atuar destrutivamente de múltiplas
formas. Principalmente como uma infecção mortal sobre a população preexistente,
debilitando-a até a morte”.
O autor detalha essas formas com que teria sido perpetrado o genocídio (ou,
melhor dizendo, genocídios, já que foram várias as etnias exterminadas), dividindo-as em
diversos níveis: o biótico, que seria o principal deles, na forma de uma “guerra
bacteriológica”, feita com as doenças que o europeu trouxera em seu próprio corpo e eram
avassaladoras para as populações indígenas; o ecológico, pela disputa de territórios e riquezas
naturais de que necessitavam amplamente os nossos aborígines para a sua sobrevivência; o
econômico e social, com a escravização do índio para o provimento dos empreendimentos e
demandas do mundo europeu; e ainda, o plano étnico-cultural, pela gestação de uma etnia
nova, afastada e infensa à vida tribal: mestiços que se unificavam em torno de outra língua e
cultura e foram mais tarde utilizados inclusive para a perseguição e captura de índios.
Tratando da radical desarticulação cultural e linguística dos indígenas, Porro
(2008, p. 193, 176) nos apresenta o seguinte quadro:
Com os sucessivos descimentos [dos afluentes do sul e do norte para as
várzeas do Amazonas], depois de alguns anos havia numa mesma missão
índios das mais diversas procedências; João Daniel fala em missões “que se
compõem de trinta para quarenta nações diversas, com idiomas tão diferentes
que não têm [...] [conexão] alguma entre si (...)”. Neste processo é que se
constituiu o estrato neoindígena da população ribeirinha, constantemente
renovado por novos descimentos devidos à elevada mortalidade, à crescente
demanda de braços e à própria filosofia das reduções religiosas (...) [e que se]
conseguiu neutralizar as especificidades culturais e linguísticas das nações
indígenas, dissolvendo a diversidade das etnias na homogeneidade do tapuio
(...). Pode-se portanto imaginar, e cabe a futuros estudos verificar, os
processos de desarticulação social e de aculturação intertribal e interétnica,
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além da amálgama linguística, a que estavam sujeitos os grupos heterogêneos
que vieram constituir esse estrato neoindígena da população amazônica”.

1.4.1.1. Guerra bacteriológica
Ribeiro (op. cit., p. 52) destaca, entretanto, a preponderância da ação das
enfermidades, que matavam uma infinidade de vezes mais que “as espadas e os arcabuzes”.
Um exemplo disso é o que ocorreu, no século XVI, com 40 mil índios “insensatamente”
reunidos pelos jesuítas nas aldeias do Recôncavo, durante uma epidemia de varíola. Nesse
episódio, a mortandade atingiu praticamente a todos, tendo restado cerca de 3.000 índios, tão
fragilizados que não foi possível reconstituir a missão.
Nesse aspecto, continua Ribeiro, os próprios sacerdotes contribuíam
involuntariamente para a disseminação das doenças, o que pode ser observado em várias de
suas cartas da época: em algumas delas, escrevem sobre como os bons ares da região estavam
lhes trazendo alívio ao “mal do peito”; em outras, relata-se “como os índios morriam feito
moscas, escarrando sangue, podendo ser salvas apenas suas almas”.
As doenças, realmente, foram responsáveis pelo aniquilamento de inúmeras
comunidades indígenas, como ocorreu, em 1647, com a notável população dos Omágua,
citada por Acuña, como “a melhor e mais vasta província” do rio Amazonas. Laureano de la
Cruz (1653), transcrito em Porro (op. cit., p. 191), observa o que restou da célebre “província
Omágua”, após uma epidemia de varíola que durou quase três meses:
Deste [povoado] passamos a outro que ficava dez léguas abaixo, com nove
casas e nelas umas dezesseis pessoas entre grandes e pequenos, muito aflitos
porque se lhes tinham morrido os demais (embora alguns tivessem fugido) de
uma grande peste de bexigas que os havia atacado a todos e da qual já
estavam convalescentes. Deram-me notícias de que toda a província dali para
baixo estava empesteada e que havia morrido muita gente (...).
Nessa época (...) chegou ao nosso povoado de Carauté a peste de rio abaixo, e
o dia seguinte amanheceram atacados por ela um rapazinho e uma índia
velha, em casas diferentes, e destes foi-se propagando nos demais, de tal
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forma que em pouco mais de um mês não restou em todo o lugarejo pessoa
grande ou pequena que não caísse miseravelmente (...).
E aqueles miseráveis, feridos pela peste e todos ulcerados (...) passaram tão
desventuradamente que muitos morreram (...). Levavam os corpos dos mortos
arrastando-os com um laço e os jogavam no meio do rio. E os que escaparam
da morte ficaram tais que durante muito tempo não prestaram para nada (...)
tendo morrido a terça parte daquela gente.

1.4.1.2. Guerra psicológica
Por outro lado, Ribeiro (op. cit., p. 43) também registra que, da mesma forma
que pela agressão das bactérias europeias, os índios começaram a tombar também por uma
“morte psicológica”. Destruídas todas as bases de sua vida social, negados todos os seus
valores, saqueados, escravizados, menosprezados por uma visão que não lhes admitia uma
única qualidade, os índios, deitados em suas redes, simplesmente se deixavam morrer, ou, por
assim dizer, morriam de tristeza, conscientes de que a vida digna que tiveram no passado
jamais poderia ser recuperada.
E, a todo esse quadro trágico e medonho, junta-se, como bem o descreve o
autor, uma suplementar fonte de angústia e opressão ideológica:
Sobre esses índios assombrados com o que lhes sucedia é que caía a pregação
missionária, como um flagelo. Com ela, os índios souberam que era por culpa
sua, de sua iniquidade, de seus pecados, que o bom deus do céu caíra sobre
eles, como um cão selvagem, ameaçando lançá-los para sempre nos infernos.
O bem e o mal, a virtude e o pecado, o valor e a covardia, tudo se confundia,
transtrocando o belo com o feio, o ruim com o bom. Nada valia, agora e
doravante, o que para eles mais valia: a bravura gratuita, a vontade de beleza,
a criatividade, a solidariedade. A cristandade surgia a seus olhos como o
mundo do pecado, das enfermidades dolorosas e mortais, da covardia, que se
adonava do mundo índio, tudo conspurcando, tudo apodrecendo.
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1.4.1.3. As intenções do inferno
Ribeiro (op. cit., p. 49-63) apresenta, como crucial para o extermínio indígena
brasileiro, a participação consciente ou inconsciente dos pregadores missionários. É que, ao
lado do projeto exploratório e colonial, ostensivamente motivado pela cobiça, desenvolvia-se,
em termos aparentemente contraditórios e imparciais, o projeto jesuítico. Dessa forma,
haveria, partindo de um mesmo lugar, um esquema de acumulação e exploração representado
pela Empresa Colonial, ao lado de um movimento puramente espiritual, cujo único
compromisso seria conduzir os silvícolas a uma verdade religiosa.
Segundo o autor, essas duas frentes, pelo menos no início do projeto colonial,
entrelaçavam-se harmonicamente, justo porque os esforços missionários dignificavam a
invasão colonial, justificando suas práticas de apropriação de terras, violência contra os
autóctones e destruição de suas autonomias e culturas. Tudo em nome da conversão dos
indígenas pecadores à verdadeira fé, distanciando-os de seus hábitos “pecaminosos” e
“primitivos”, ao mesmo tempo em que abria caminho para o enriquecimento dos
colonizadores.
Nesse sentido, referindo as intervenções missionárias no final do século XVII
na várzea amazônica, já “praticamente despovoada e infestada pelas epidemias trazidas pelo
branco”, Porro (2008, p. 176) assinala que “as feitorias, lugares e aldeias missionárias
fundadas sobre os restos de antigos povoados indígenas (...) funcionavam como verdadeiros
currais de mão-de-obra destinados a abastecer as fazendas do baixo Amazonas”.
Além disso, os missionários envolveram-se diretamente, como verdadeiros
“diplomatas-pacificadores”, nas situações em que os índios pudessem vencer as batalhas,
como aconteceu, segundo assinala Ribeiro (p. 55), em Peruíbe, onde graças à ação laboriosa e
intensiva dos padres Anchieta e Nóbrega, os índios foram dissuadidos de atacar os
portugueses, o que pode ter representado a salvação de São Paulo e da própria colonização
portuguesa.
A propósito, desvelando a efetiva parcialidade jesuítica, despontariam os dois
mil versos que compõem um poema em latim escrito por Anchieta (“De gestis Mendi de
Saa”), para a louvação de Mem de Sá e suas guerras de escravização e extermínio, nos quais o
autor da primeira gramática de Tupí e “pai dos índios”, nas exatas palavras de Darcy Ribeiro
(p. 50), estaria um tanto “descuidado da cordura que corresponderia à sua futura santidade”:
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Quem poderá contar os gestos heroicos de Chefe
à frente dos soldados, na imensa mata:
Cento e sessenta as aldeias incendiadas,
Mil casas arruinadas pela chama devoradora,
Assolados os campos, com suas riquezas,
Passado tudo ao fio da espada.

Para Ribeiro (p. 56), justamente essa ambiguidade dos missionários, na forma
de uma lealdade simultânea aos interesses dos índios e da Coroa, mas que ao final sempre
pendia para o lado dos colonizadores, seria a porção mais negativa da atuação jesuítica,
principalmente no primeiro século de dominação, quando os religiosos assumiram o mister
precípuo de enfraquecer a fidelidade dos indígenas com seu clã, fazendo com que se
afastassem de suas tribos e do orgulho de sua cultura, para viverem uma “triste vida de
catecúmenos” dentro das missões.
Porro (2008, p. 192-193) descreve, com base em João Daniel (1840-1), os
procedimentos e artimanhas dos missionários para levar os índios aos aldeamentos:
Os descimentos pacíficos eram planejados e executados pelos missionários
com muito cuidado e a primeira preocupação era escolher um grupo que, uma
vez trazido para a missão, se visse a tal distância do seu território que as
fugas fossem desencorajadas. Sempre que possível, o missionário servia-se de
um índio desgarrado do seu grupo, geralmente um prisioneiro resgatado a
outra tribo, e lhe ensinava a apreciar o modo de vida da missão, além do
português ou, com mais frequência, o Nheengatú3, para que servisse de
intérprete. Cooptado esse elemento, ia ou mandava um emissário à procura do
grupo, estabelecendo os primeiros contatos amistosos com a mesma cautela
com que, modernamente, se tem feito a atração de tribos isoladas. Pela
doação de utensílios e ferramentas, o missionário semeava a expectativa de
acesso a esses bens e estabelecia um canal de comunicação com o chefe do
3

Citando ainda João Daniel (1840-1), Porro (op. cit., p. 193) consigna que “a língua geral gramaticalizada pelos
jesuítas a partir da fala dos índios Tupinambá foi introduzida também na Amazônia através do catecismo; com o
tempo, porém, sob a influência dos idiomas locais, ela foi sofrendo modificações progressivas, a ponto ‘que já
hoje [c. 1757] são raros os que a falam com a sua nativa pureza e rigor, de sorte que já os mesmos índios não
percebem o catecismo’ (João Daniel). Esta nova língua regional tornou-se ‘a que aprendem as novas nações que
vão saindo dos matos e a que estudam os missionários brancos’ (idem)”.
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grupo, deixando combinado o descimento para o ano seguinte. Voltava então
à missão e mandava preparar roças de mandioca e habitações para que os
futuros hóspedes encontrassem abrigo e sustento. No ano seguinte, quando
tudo corria bem, conseguia o descimento de todo o grupo (João Daniel).

Ribeiro (op. cit., p. 62), entretanto, assinala que, mais tarde, no segundo século,
quando as divergências envolvendo os interesses exploratórios dos colonizadores e o ideal,
por parte de muitos religiosos, efetivamente sincero, de utilização dos índios num projeto
utópico de construção da “Cidade Cristã” (mas aqui, segundo o autor, surpreendentemente
factível, face à pureza, inocência e simplicidade indígenas), houve missionários que
arriscaram a própria vida na defesa dos índios.
Ocorre que a Coroa, entre a aspiração material e econômica dos exploradores
europeus, que pretendiam a utilização vantajosa da mão-de-obra escrava dos indígenas e de
suas terras, e o idealismo cristão dos missionários, de salvação de almas, que tanto dignificou
o empreendimento colonialista, mas que agora se tornara absolutamente desnecessário, optou
peremptoriamente pelos primeiros. E os religiosos e seus projetos salvacionistas foram então
expulsos do continente, “entregando inermes, desvirilizados, os seus catecúmenos ao
sacrifício e à escravidão na mão possessa dos colonos”.

1.4.2. Agressividade contínua
A operação de extermínio e espoliação das populações indígenas não se
restringiu ao período colonial. Ela continuou durante todo o período do império e está se
mantendo ao longo do período republicano, muitas vezes, até com intensidade reavivada,
como ocorreu com a recente colonização do noroeste de Mato Grosso e de Rondônia
(Rodrigues, 1999).
Exemplo dessa agressividade contínua contra os indígenas teve lugar no Acre
(e em outras regiões da Amazônia Ocidental), a partir de 1870, quando começa uma
verdadeira “corrida do ouro” em direção aos rios da região, cuja riqueza natural atraía
aventureiros de todas as partes, inclusive do exterior. Levas de milhares de homens, que
passaram a subir os rios para a exploração de imensos seringais, deram início à febre do “ouro
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negro”, isto é, da borracha extraída da seringueira (e depois defumada), que era avidamente
consumida pelos Estados Unidos e Europa (Neves, 2002).
De 1878 em diante, continua Neves, a empresa seringalista expandiu-se por
extensas regiões do estado do Acre, de forma que em poucos anos as populações nativas se
viram cercadas por brasileiros, peruanos e bolivianos, absolutamente impossibilitadas de fugir
ou resistir à pressão de um negócio grandioso e internacional.
Considerados um obstáculo ao avanço da exploração da borracha na região, os
povos nativos, que já tombavam em grande número pelas doenças trazidas pelos invasores,
ainda foram vítimas de práticas conhecidas como “correrias”: expedições armadas que
adentravam a floresta com o objetivo de matar lideranças indígenas, aprisionar homens para o
trabalho escravo, e mulheres, que seriam vendidas aos seringueiros.
As “correrias” marcaram profundamente a história indígena regional e tinham
como característica a perversidade dos captores, do que ficaram muitas narrativas de
agressões, mortes e suplícios. Relata-se, numas delas, como “depois de queimadas as malocas
e mortos os principais guerreiros, os vencedores se divertiam jogando as crianças para cima e
aparando-as com a ponta do punhal numa demonstração cruel de habilidade no manejo das
armas” (Neves, op. cit., p. 14).
Desse novo período de assassinatos e torturas, que adentrou o século XX, na
região acreana, e também nas divisas do Brasil com a Bolívia, o Peru e a Colômbia, temos o
registro desconsolado do famoso etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg, em seu
reencontro com o Rio Negro, em 1910:
Minha primeira visita foi há menos de cinco anos... Quem pisar esta região,
agora, não mais encontrará o lugar aprazível que eu conheci. Uma
pseudocivilização pestilenta abateu-se sobre o povo moreno que não tem
direitos. Feito nuvem de gafanhotos vorazes, a quadrilha desumana de barões
da borracha continua avançando. Os colombianos já se instalaram na
cabeceira do Kuduyari e carregam consigo meus amigos para os seringais
assassinos. Na ordem do dia estão maus tratos cruéis, brutalidade e
assassinato. Os brasileiros do baixo Cairary não são melhores. As aldeias
indígenas estão devastadas, suas casas foram reduzidas a cinzas e seus
jardins, despojados das mãos que deles cuidam, foram tomados pela selva.
Assim, uma raça vigorosa, um povo dotado de um magnífico dom, de brilhante
intelecto e gentil disposição, serão reduzidos ao nada. Recursos humanos
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capazes de desenvolvimento serão aniquilados pela brutalidade desses
modernos bárbaros da civilização. (Füllgraf, 2007)

Infelizmente, mesmo que aparentemente superadas essas fases de extermínio
em massa, devemos admitir que, ainda na atualidade, o processo de “despovoamento”
indígena brasileiro continua em pleno “desenvolvimento”, principalmente pelo avanço da
“fronteira agrícola” em direção às florestas, onde nossos aborígines possuem os seus
territórios ancestrais.
A cada nova ideia desenvolvimentista e alvissareira anunciada pelos governos,
já se podem pressentir as ameaças dirigidas a qualquer escrúpulo ecológico e preservacionista,
como, por exemplo, o recente projeto de expansão da produção do álcool, que, aliás, nos
chega com fluidos bastante categóricos de “protetor da ecologia”. O fato é que de forma
alguma fica claro por que justamente agora, e com que recursos, planejamentos e discussões,
estaríamos nos afastando de nossa sedimentada tradição de avançar vorazmente sobre a terra
para esgotá-la e destruí-la, tendo em vista apenas a lucratividade cômoda e imediatista.
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1.5. Os estrangeiros
Comparadas a situação demográfica e linguística dos anos do início do
processo colonialista com a da atualidade, os números são realmente espantosos: dos milhões
de índios que à época ocupavam o Brasil restam cerca de 190 mil. Das aproximadamente
1.200 línguas encontradas ao longo de nosso território subsistem apenas umas 180, o que
equivale a uma perda de 85% do nosso acervo linguístico, com a extinção de cerca de 1.000
línguas em 500 anos, numa média de desaparecimento de 2 línguas por ano (Rodrigues, 1999,
2005).
Rodrigues (1999) assinala que a situação extremamente majoritária da língua
portuguesa no Brasil nos dá a impressão de que vivemos em um país monolíngue. De fato, as
minorias linguísticas no país são excepcionalmente diminutas, constituindo apenas 0,5% da
população, cerca de 750.000 indivíduos. Dessa porção, a maior parte (60%) fala a segunda
língua brasileira em número de falantes: o japonês. Os restantes 40%, cerca de 300.000
pessoas, falam línguas asiáticas como o árabe, o chinês, o coreano e o armênio; línguas
europeias como o alemão, o italiano, o polonês e o iídiche, e as cerca de 180 línguas indígenas
brasileiras, faladas por aproximadamente 160.000 pessoas.
Os dados utilizados por Rodrigues estão desatualizados (ano de1999 ou antes),
mas refletem uma realidade proporcional que não deve ter se alterado muito. Sintetizando em
números aproximados, teríamos o seguinte: a população brasileira seria então de 150 milhões
de pessoas, com 99,5% (149.250.000) de falantes de português e 0,5% (750.000) de falantes
de outras línguas. Dentro dessa fração, 450.000 (60%) falam o japonês, 140.000 (cerca de
19%) falam outras línguas asiáticas e europeias, e 160.000 (cerca de 21%) falam as línguas
indígenas brasileiras, o que, em relação ao todo da população, representam em torno de
(0,3%), (0,09%) e (0,11%), respectivamente. Essas grandezas podem ser vistas no gráfico
abaixo:
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Figura (01): Distribuição demográfica entre as línguas faladas no Brasil,
de acordo com Rodrigues (1999).

1.5.1. Falantes de línguas indígenas
Como se disse, as línguas indígenas seriam faladas por aproximadamente
160.000 pessoas, número que é inferior à população de índios (190.000 pessoas), porquanto
muitas nações já esqueceram as suas línguas, o que daria uma média de menos de 900 falantes
por língua.
No entanto, essa distribuição é na verdade bastante desigual: há línguas
indígenas faladas por mais de 20.000 pessoas e muitas com menos de 20 falantes. Em termos
um pouco mais precisos, de acordo ainda com Rodrigues (1999), haveria apenas uma língua
com mais de 30.000 falantes (o Tikúna, língua isolada, falada no alto Solimões); duas entre
20.000 e 30.000; outras duas entre 10.000 e 20.000; e três entre 5.000 e 10.000.
Além dessas, com uma quantidade bem menor de falantes, teríamos 16 entre
1.000 e 5.000; 19 entre 500 e 1.000; 89 entre 100 a 500, e 50 com menos de 100 falantes,
sendo que metade dessas últimas possui número inferior a 20 falantes4.
A partir desses números, Rodrigues estabelece uma avaliação percentual,
demonstrada no quadro e no gráfico seguintes, nos quais se registram respectivamente o
número de falantes, o número de línguas apontadas pelo linguista como inseridas naquela
4

Veja-se que Rodrigues projeta aqui a existência de 182 línguas indígenas faladas em território brasileiro.
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conformação demográfica e a grandeza percentual de cada grupo com relação à totalidade de
línguas indígenas ainda faladas no Brasil:

Mais de 1.000 falantes

24 línguas

13%

Entre 100 e 1.000 falantes

108 línguas

60%

Menos de 100 falantes

50 línguas

27%

Quadro (01): Distribuição demográfica entre as línguas indígenas
brasileiras, de acordo com Rodrigues (1999).
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Figura (02): Distribuição demográfica entre as línguas indígenas brasileiras,
de acordo com Rodrigues (1999).

1.5.1.1. Contando falantes
Essas projeções, no entanto, são bastante relativas e voláteis, seja do ponto de
vista do número de falantes, ou mesmo do número de línguas. É que, como se trata muitas
vezes de populações muito reduzidas, em que apenas um indivíduo pode ter um grande peso
na apreciação demográfica, depende-se diretamente do número de nascimentos e óbitos
(Rodrigues, 1994, p. 12-13). Além disso, conta muito a ocorrência ou não do repasse às
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gerações seguintes do patrimônio linguístico de cada nação. É muito comum que ao
quantitativo populacional não corresponda o mesmo número de falantes, havendo muitas
situações em que a língua só é plenamente dominada pelos mais velhos, o que, sem dúvida, é
um indício forte de seu iminente desaparecimento.

1.5.1.2. Contando “línguas”
Por outro lado, em vários casos, os estudos já realizados podem ainda não ser
suficientes para saber se certos sistemas linguísticos historicamente relacionados são
efetivamente línguas diferentes ou simples variedades de uma língua em particular. Sistemas
admitidos como línguas podem, após estudos mais profundos, vir a ser reclassificados como
meras variantes de uma única língua, ou, ao contrário, os estudos podem evidenciar diferenças
importantes que levem a concluir que as então consideradas variantes de uma língua
específica sejam, na verdade, línguas distintas.
Ademais, conforme assinala Rodrigues (1994, p. 18-19), “línguas são coisas
muito difíceis de contar, mesmo quando são bem conhecidas”, especificamente porque tal
quantificação envolve aspectos de ordem conceitual:
É o caso, por exemplo, das línguas românicas da Península Ibérica? São duas
- Português e Espanhol? São três - Português, Espanhol e Catalão? São
quatro - Português, Galego, Espanhol e Catalão? São cinco ou mais? Quando
as línguas são mal conhecidas, como é frequentemente o caso das línguas
indígenas brasileiras, essa situação de indefinibilidade ocorre muitas vezes:
Há uma língua Tupí-Guaraní? ou uma língua Tupí e uma língua Guaraní? ou
diversas línguas Tupí e diversas línguas Guaraní? Mesmo quando se adquire
conhecimento razoável das línguas, ainda restam problemas técnicos, como a
definição de língua em contraposição à definição de dialeto, a distinção entre
formas antigas e modernas do que pode ser uma mesma língua. Compare-se
no caso românico: Francês medieval e Francês moderno são a mesma língua?
Latim e Português são a mesma língua?

26

1.5.1.3. Línguas ocultas
Outra possibilidade de alteração de nosso quadro linguístico seria a descoberta
de outros povos dotados de outras línguas, o que não é absolutamente improvável. Há notícias
de que, no interior da densa floresta amazônica, ainda existem grupos indígenas que nunca
foram contatados. Silva (2002) nos dá informação de povos no Acre que resistiram a toda
espécie de aproximação com a sociedade envolvente. São os chamados “arredios”, “brabos”
ou “isolados”, que transitam por uma vasta região da fronteira do Brasil com o Peru e
habitariam as margens do rio Envira, embora haja vestígios de suas moradias nas regiões dos
rios Tarauacá, Jordão e Humaitá.
Esses índios têm se envolvido em conflitos com os não índios e com índios
aculturados, havendo relatos de enfrentamentos com seringueiros da região do Envira, que
adentram a floresta e procuram o rio, penetrando os locais de caça e pesca dos “isolados”,
combates em que ocorrem mortes de ambos os lados.

Mapa (01): Acre e região de fronteira com o Peru, com destaque da área
por onde transitam os índios “arredios” ou “brabos” (Arquivo Cimi).
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Foto (01): Rio Envira, no Acre: região habitada pelos índios “arredios”
ou “brabos” (foto: Oly Duarte - Arquivo Cimi).

Silva (2002) afirma ainda que atualmente se supõe que esses grupos sejam
maiores do que se imaginava, mas seu número e identidades étnicas e linguísticas continuam
até o momento ignorados. Pela localização, acredita-se que se comunicariam por alguma
língua originária da família linguística Páno, mas podem muito bem ser detentores de
patrimônios linguísticos que nos são absolutamente desconhecidos.

28

Foto (02): Área de índios arredios na região do Envira (foto: Oly Duarte - Arquivo Cimi).

1.5.1.4. Voltando a contar falantes
Contudo, não obstante tais expectativas e possibilidades, o efetivo referencial
de alteração no quadro de nossas populações linguísticas aborígines se encontra mesmo no
número de falantes das línguas de que já temos notícias, que podem variar para mais ou
menos, geralmente para menos, já que todas as estatísticas disponíveis já partiriam de um
patamar bastante otimista (Rodrigues, 2005).
O fato é que encontramos variações entre as projeções e dados demográficos
encontrados em Rodrigues 1994, 1999 e 2005 e, na comparação entre os dados de 1994 e
2005, percebemos algumas melhoras em alguns pontos, mas, em outros, agravamentos
bastante acentuados. O Teréna e o Kaingáng, por exemplo, saltaram respectivamente de 9.848
e 10.426 para 15.795 e 25.000 falantes. Já o Avá-Canoeiro e o Kuruáya que teriam, nos anos
noventa, 101 e 20, aparecem agora com apenas 16 e 5 falantes.

1.5.2. Línguas indígenas brasileiras com mais de 5.000 falantes
Ressaltando essas posições de menor ou maior risco de extinção de nossas
línguas indígenas, com base em Rodrigues (2005), apresentaremos, nos quadros seguintes, a
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configuração desses dois extremos, começando com as línguas que estariam em melhor
situação demográfica (acima de 5.000 falantes).
Nos quadros, teremos o nome da língua, seguido da família e também, se for o
caso, do tronco linguístico a que essa família geneticamente se filia (uma língua sem
classificação quanto a família e tronco será denominada simplesmente “isolada”); depois
registram-se o estado ou estados da Federação onde a língua é encontrada e, por fim, o
número de falantes:

Língua

Família / Tronco

Região

Falantes

isolada

AM

32.613

Tupí-Guaraní /
Tupí

ES, RJ, SP,
MS, PR, SC,
RS

30.000

Kaingáng

Jê / Macro-Jê

SP, PR, SC,
RS

25.000

Makuxí

Karíb

RR

16.500

Teréna

Aruák

SP, MS

15.795

Guajajára

Tupí-Guaraní /
Tupí

MA

13.100

(Ninám, Sanumá,
Yanomám, Yanomámi)

Yanomámi

RR

11.000

Xavánte

Jê / Macro-Jê

MT

9.602

Kayapó

Jê / Macro-Jê

PA, MT

8.148

Mundurukú

Mundurukú / Tupí

AM, PA

7.500

Mawé

- / Tupí

AM, PA

7.134

Wapixána

Aruák

RR

6.500

Tikúna
Guaraní
(Kaiwá, Mbiá,
Nhandéva)

Yanomámi

Quadro (02): Línguas indígenas brasileiras com mais de 5.000 falantes,
de acordo com Rodrigues (2005).
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Observe-se que a língua indígena apontada como sendo a que possui mais
falantes, o Tikúna, do alto do Solimões (AM), está ali classificada como língua “isolada”, ou
seja, uma língua para qual não se descobriu ainda nenhum tipo de “parentesco” ou relação
genética com qualquer outra língua do mundo. Um tipo linguístico absolutamente singular,
diferente de outras tantas línguas, que compartilham entre si uma série de similaridades, pelo
fato de provirem de uma mesma língua ancestral.
Veja-se também que os números relativos ao Guaraní e ao Yanomámi
implicam uma reunião dos contingentes de falantes das respectivas modalidades ou línguas
(ali consignadas entre parênteses) de que se comporia cada um desses dois grupos.
O Guaraní considerado globalmente, isto é, desprezando-se as diferenças
verificadas entre várias de suas modalidades praticadas tanto no Brasil como em outras áreas
da América do Sul, é uma língua, ou grupo de línguas, que parece não estar exposta a um
risco considerável de desaparecimento. Rodrigues (1994, p. 33) assinala que, dentro desse
conjunto, o Guaraní Paraguaio, por exemplo, conta, naquele país, com cerca de 3 milhões de
falantes, sendo, sem dúvida, a língua mais falada da família Tupí-Guaraní e do próprio tronco
Tupí.
No entanto, conforme já se mencionou acima em citação do mesmo autor,
certas classificações tais como língua, modalidade, variante ou dialeto podem estar
absolutamente afastadas da verdadeira diferenciação estrutural que há entre esses sistemas
linguísticos, o que relativiza a quantificação apresentada pelo Quadro 02.
Em Rodrigues (1994, p. 39), diferentemente de 2005, em que as informações
para esses elementos foram dadas de forma congregada, cada uma das línguas ou modalidades
do “grupo” Guaraní classificava-se de forma independente, tendo localização e número de
falantes indicados em separado. Com efeito, registrava-se em 1994, para cada uma delas, as
seguintes informações: Kaiwá (MS, 7.000 falantes), Mbiá (ES, RJ, SP, PR, SC, RS; 2.248
falantes), Nhandéva (SP, MS, PR; 4.900 falantes).
No caso do Yanomámi, o registro que se fez em 2005 foi efetivamente o de
toda a família linguística. Os dados de Rodrigues (1994, p. 92) distinguem as línguas Ninám
(RR, 466 falantes), Sanumá (RR, 462 falantes), Yanomám (RR, 6.000 falantes) e o
Yanomámi (RR, AM; 2.000 falantes).
Com relação ao Kayapó, que é registrado ali com um número de 8.148 falantes,
alguns aspectos importantes não podem ser notados pelo quantitativo assinalado. Em
Rodrigues (1994, p. 56), essa língua foi apresentada como dividida em 9 variedades, algumas
com um número de falantes bem reduzido, ou até mesmo desconhecido (marcado com um
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ponto de interrogação). Sete estariam situadas no Pará: o Gorotíre (1.030 falantes), o Kararaô
(26), o Kokraimorô (120), o Kubenkrangnotí (?), o Kubenkrankêgn (361), o Menkrangnotí (?)
e o Xikrín (469); e duas no Mato Grosso: o Tapayúna (26) e o Txukahamãe (202); totalizando
2.234 falantes.
Assim, muito embora os números atuais possam representar um contingente
quase 4 vezes superior ao dos anos 90, esse crescimento pode ter sido desigual entre essas
variedades ou línguas, não sendo impossível que uma delas (ou mais) já esteja extinta, antes
mesmo de ser descrita, ou razoavelmente estudada.
Portanto, mesmo entre as línguas destacadas em razão de deterem os maiores
contingentes de falantes, podem existir perdas e riscos que um olhar menos acurado poderia
não perceber, de forma que o que se nos apresenta como as melhores circunstâncias deve ser
avaliado de forma bastante relativa.

1.5.3. Línguas indígenas brasileiras com menos de 20 falantes
Quanto às línguas com o menor número de falantes, que serão arroladas no
Quadro 03 abaixo, a situação de fenecimento é bem mais notável. O quadro em questão, que
relaciona, em ordem decrescente, as línguas faladas por um número inferior a 20 falantes,
organiza-se da mesma forma que o Quadro 2 e também se baseia em dados apresentados em
Rodrigues (2005).
Só que ali não se incluíram as línguas que Rodrigues marcou com o ponto de
interrogação (?), para indicar os casos em que não se sabe quantos falantes ainda existem, ou
mesmo se efetivamente remanesce algum falante. Trata-se das línguas Katawixí (Katukína,
AM) e Múra (Múra, AM).
No entanto, o ponto de interrogação vai aparecer nos casos em que se tem
dúvida quanto à exatidão do quantitativo apresentado, como ocorre, por exemplo, com a
língua Guató (- / Macro-jê, MS, 5?).
Além disso, também não foram arroladas abaixo as informações trazidas pelo
quadro de Rodrigues (2005) que consignam línguas com 0 falantes, quais sejam as línguas
Baré (Aruák, AM), Umutína (Boróro/ Macro-Jê, MT) e Kepkiriwát (Tuparí/ Tupí, RO), as
quais se devem presumir como já extintas.
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Língua

Família / Tronco

Região

Falantes

Arikapú

Jabutí

RO

19

Siriána

Tukáno

AM

17

Avá-Canoeiro

Tupí-Guaraní/ Tupí

GO, TO

16

Sabanê

Nambikwára

RO

15

Wayoró

Tuparí/ Tupí

RO

15

Júma

Tupí-Guaraní/ Tupí

AM

7

Akuntsú

Tuparí/ Tupí

RO

6

Kanoê

isolada

RO

6

Krenák

Botocudo/ Macro-Jê

MG

6

Kuruáya

Mundurukú/ Tupí

PA

5

Guató

- / Macro-Jê

MS

5?

Ofayé

- / Macro-Jê

MS

5?

Arára do Beiradão

Mondé/ Tupí

MT

5?

Xetá

Tupí-Guaraní/ Tupí

PR

3

Xipáya

Jurúna/ Tupí

PA

2

Puruborá

- / Tupí

RO

2

Anambé

Tupí-Guaraní/ Tupí

PA

2

Apiaká

Tupí-Guaraní/ Tupí

MT

2

Aurê-Aurá

Tupí-Guaraní/ Tupí

MA

2

Karipúna

Tupí-Guaraní/ Tupí

RO

1

Lakondê

Nambikwára

RO

1

Máku

isolada

RO

1

Quadro (03): Línguas indígenas brasileiras com menos de 20
falantes, de acordo com Rodrigues (2005).

O Quadro (03) traz 4 línguas que não haviam sido mencionadas em Rodrigues
(1994): Akuntsú, Arára do Beiradão, Aurê-Aurá e Karipúna, muito provavelmente em razão
de que, à época, acreditava-se que já estivessem extintas, do que aliás não estão nada longe.
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Registre-se também que, em 2005, o Júma passou a ter o status de língua, mas antes constava
como simples variedade da língua Parintintín.
No entanto, essas miúdas melhoras estão ocorrendo num contexto que poderia
ser seguramente classificado como dramático. O Krenák, por exemplo, com 6 falantes, consta
como a última língua viva da família Botocúdo, e seu desaparecimento implicará o da
totalidade de uma família linguística. O Guató e o Ofayé, ambas do tronco Macro-Jê e com
possivelmente apenas 5 falantes, e também o Puruborá, do tronco Tupí, com a bagatela de 2
falantes, encontram-se em situação praticamente idêntica: estão ligados aos troncos mas não
possuem família. Logo, sua extinção seria a de uma descendência isolada dos troncos a que
pertencem, tal qual a de um grupo de línguas a que se chamaria de família. Trata-se, como
será visto mais adiante, de línguas que Rodrigues chamou de “relativamente isoladas” (1994,
p. 95), e que poderiam ser consideradas como famílias de um único membro.
Há também, na lista, línguas efetivamente isoladas, sem par ou relação com
qualquer outra língua do mundo: o Kanoê, com 6 falantes, e o Máku, que teria apenas 1,
último testemunho de uma construção milenar, além de absolutamente ímpar, dado o seu
caráter de língua isolada.
Além do Máku, o quadro em referência registra mais duas línguas com apenas
um falante: o Karipúna e o Lakondê. Mas uma matéria jornalística noticiou mais uma língua
nessa fatídica situação. O título da reportagem, publicada na Revista Época, em 21/08/2006, é
“A última falante viva de Xipaya”5, escrita pela jornalista Tânia Nogueira.

1.5.4. A última “falante” de Xipáya
Nogueira nos conta que os Xipáya deixaram de falar a sua língua depois que
saíram de sua aldeia e foram para a cidade. Hoje a única que pode ser considerada uma
“falante” nativa é Maria Xipáya, que reside na cidade de Altamira, no Pará. Ela não ensinou o
Xipáya a seus descendentes, e seus filhos, netos e bisnetos não falam a língua ancestral.
Alguns parentes dela se lembram de uma palavra ou outra, como nomes de animais e plantas,
mas não seriam capazes de manter um diálogo na língua.

5

Embora estejamos seguindo critérios estritos para a grafia dos etnônimos (expostos na “Introdução” deste
trabalho), mantivemos as grafias constantes das citações exatamente como estavam no texto original.
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Foto (03): Maria Xipáya, moradora de um bairro simples da cidade paraense
de Altamira: a última “falante” do Xipáya (foto: Frederic Jean).6

Segundo ainda informa a jornalista, existe um esforço científico para evitar o
completo desaparecimento da língua, representado pelo estudo da professora Carmen Lúcia
Reis Rodrigues, da Universidade Federal do Pará, que desde 1998, quando Maria foi
“descoberta” (o idioma era dado como extinto desde 1988), passou a desenvolver sua
pesquisa com o Xipáya. Outra informação importante é a de que a Funai demarcou a terra dos
Xipáya e que para lá teriam ido 36 índios, embora sem fluência na língua.
Além disso, na seção “Lista de Comentários” da revista, publicou-se carta de
Onésimo Martins de Castro (licenciado em Letras pela Universidade Federal do Pará),
declarando que “um raio de esperança já brilha entre o povo xipaia, pois o seu idioma já está
sendo revitalizado, graças ao trabalho realizado por pessoas ligadas à Missão Novas Tribos do
Brasil junto a essa etnia, em parceria com a Funai”.
A reportagem menciona também os esforços para resgatar a língua, feitos pela
própria Maria, que, com muito interesse, tem se empenhado “para alimentar a pesquisadora
com dados sobre o idioma xipaia”, e que “à noite, quando tudo se aquieta, ela diz lutar para
recapturar as palavras de mitos narrados pelo pai, as letras de músicas cantadas em torno do
fogo, um diálogo qualquer perdido na memória”.
6

Foto gentilmente cedida para publicação pela Editora Globo.

35

O fato é que não sabemos quanto de sua língua Maria Xipáya teria condições
de recordar, nem quanto o remanescente de seu povo ainda sabe dela (ou a extensão e
efetividade dos esforços que se noticiam), mas podemos intuir as dificuldades. Basta imaginar
uma situação em que qualquer um de nós fosse o último falante do português e, de nossa
língua, afastado do rico e dinâmico exercício linguístico cotidiano, conservasse apenas uma
competência latente e inativa.

1.5.5. “Cento e tantos documentos sobre a linguagem humana"
Rodrigues (2005) adverte que em termos mundiais qualquer língua com menos
de 100.000 falantes já está em vias de desaparecimento e necessita de uma atenção especial, e
que línguas com menos de 1.000 falantes já estão correndo um grave risco de extinção,
necessitando de pesquisa científica urgentíssima. Além da pesquisa, Rodrigues (1999)
assinala também a necessidade de forte apoio social aos falantes dessas línguas, que, como
agrupamentos humanos, continuam “ameaçados de extinção cultural e, em não poucos casos,
de extinção física”.
No caso brasileiro, nenhuma de nossas línguas chega a ter 40.000 falantes e a
maior parte delas, quase 90%, conta com menos de 1.000 falantes. Ao mesmo tempo,
consoante assinala Seki (1999), é dramaticamente pequeno o número de pesquisadores, e o
apoio oficial, consideradas todas as iniciativas de amparo à pesquisa científica, é, sem dúvida,
escasso e inadequado para o imenso e complexo trabalho de descrição das línguas indígenas.
Seki, no mesmo artigo, também aponta a inadequação de nossas próprias
instituições acadêmicas para imprimir a necessária velocidade e vigor na investigação das
línguas indígenas brasileiras, bem como o pouco ou insuficiente interesse que a questão
desperta entre a maioria dos pesquisadores de linguística no Brasil, o que, aliás, ocorre
também, acrescenta a autora, em muitos outros países. Uma exceção a esse quadro seria a
Universidade Nacional da Austrália, que, segundo Dixon (1994, p. xviii), é a única instituição
no mundo onde a expectativa normal é de que um estudante PhD em Linguística desenvolva
algum tipo de trabalho de gramática descritiva em alguma língua ainda não descrita.
Interessante é que a percepção da urgência de um esforço sistemático e
articulado para a descrição científica de nosso patrimônio linguístico não é nada recente e já
estava implicitamente sugerida na obra de Joaquim Mattoso Camara Jr. “Introdução às
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Línguas Indígenas Brasileiras”, de 1965, e, no ano seguinte, a questão das línguas indígenas
foi colocada como central dentro da linguística brasileira, com um artigo de Aryon Dall’Igna
Rodrigues, intitulado “Tarefas da Linguística no Brasil”.
A propósito, trechos dessa obra foram transcritos no prefácio, escrito por Ruth
Monserrat, para o importante e imprescindível livro “Línguas Brasileiras” (base principal
deste capítulo), que Rodrigues publicou em 1986 (reedição em 1994). Esses excertos de
Rodrigues (1966), pinçados por Monserrat e reunidos em um parágrafo, constituem uma boa
síntese das justificativas e objetivos do estudo das línguas indígenas brasileiras. Sabemos que
se trata de uma citação já muito conhecida e também muito reiterada, essas palavras de Aryon
Dall’Igna Rodrigues, mas é sempre importante revisitar essa referência fundamental
(Rodrigues, 1994, p. 5-6):
“As línguas indígenas constituem (...) um dos pontos para os quais os
linguistas brasileiros deverão voltar a sua atenção. Tem-se aí, sem dúvida, a
maior tarefa da linguística no Brasil. (...) cada nova língua que se investiga
traz novas contribuições à linguística; cada nova língua é uma outra
manifestação de como se realiza a linguagem humana. (...) Cada nova
estrutura linguística que se descobre pode levar-nos a alterar conceitos antes
firmados e pode abrir-nos horizontes novos para a visualização geral do
fenômeno da linguagem humana. (...) Desde que se tenham algumas
descrições de línguas, aparecerão espíritos curiosos bastante para dedicar-se
a comparar essas descrições e daí tirar conclusões, classificando as línguas
como relacionadas umas com as outras ou como pertencentes a tipos
semelhantes num ou noutro particular, e para fazer deduções de ordem mais
profunda no âmbito da linguística geral e no campo das ciências
antropológicas. (...) Se é lícito falar em responsabilidade de uma comunidade
com respeito à investigação científica na região em que vive essa comunidade,
então os linguistas brasileiros têm aí uma responsabilidade enorme, que é não
deixar que se percam para sempre cento e tantos documentos sobre a
linguagem humana.”

E já que estamos, por assim dizer, realmente “abusando” de Rodrigues, não
custa citar outro trecho (Rodrigues, 1994, p. 93-94), em que o mestre, ao tratar das línguas
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isoladas ainda faladas no Brasil, cuja maioria está prestes a desaparecer, joga, com
profundidade e humanismo, ainda mais luz sobre nossa obscura agonia linguística:
Embora toda língua tenha propriedades únicas, que se perdem quando essa
língua desaparece sem ter sido devidamente documentada, essa perda é muito
maior quando se extingue uma língua isolada. Perde-se então não apenas um
conjunto de nomes e verbos com que se designam, como nas demais línguas,
os objetos e as atividades familiares aos membros de determinada sociedade
humana, mas se perdem , sobretudo, modos únicos de codificar a experiência
social e o conhecimento humano, os quais sem dúvida integram um como que
patrimônio cognitivo da humanidade e têm importância crítica para a
compreensão não só da linguagem, mas da própria capacidade cognoscitiva
do homem. Assim como o desaparecimento de diversas culturas indígenas está
acarretando um empobrecimento cultural do Brasil e do mundo, na medida em
que conhecimentos e técnicas eficazes para a vida do homem nos trópicos,
desenvolvidos por muitas gerações de seres inteligentes e responsáveis, estão
sendo eliminados por agentes de uma sociedade que não toma (e parece não
querer tomar) conhecimento deles, embora não disponha de conhecimentos e
técnicas especiais para substituí-los (vejam-se os desastres ecológicos,
sanitários e econômicos que estão ocorrendo nas novas zonas de colonização
da Amazônia), assim também a extinção de tipos linguísticos únicos reduz
significativamente o banco de experiências cognitivas desenvolvidas em meios
socioculturais e ecológicos diversos.

No entanto, conforme observa consternadamente Monserrat no referido
prefácio da obra de 1986/1994 , e também Seki (1999), os avanços realizados na área deixam
ainda muito a desejar, e a grande questão das línguas indígenas brasileiras e sua descrição e
preservação parece que ainda não conseguiu entusiasmar nossa comunidade científica.
Realmente, o ínfimo contingente de pesquisadores de línguas indígenas no Brasil é de mais ou
menos 100 pessoas, a maior parte ainda estudantes (Rodrigues, 2005), para o estudo de
aproximadamente 180 línguas, a esmagadora maioria delas sem uma descrição gramatical
mesmo que razoável, muitas sem qualquer tipo de estudo, e outras tantas em estado de
iminente extinção.
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1.6. Classificação linguística
As línguas podem ser reunidas em conjuntos, denominados famílias
linguísticas (numa metáfora com as relações genéticas), cujos elementos seriam derivados
historicamente de uma única língua ancestral. O francês, o português, o italiano, o espanhol e
o catalão, por exemplo, são línguas que hoje estão positivamente classificadas como
descendentes do latim, integrando a família românica ou neolatina.
Pelo mesmo critério, pressupõe-se que o latim e outras línguas antigas, como o
germânico, o eslavo e o grego, devem ter derivado de uma língua ainda mais remota e
formariam, juntamente com suas respectivas “descendentes”, um tronco linguístico, isto é, um
conjunto reunido em face de relações bem mais antigas, ou, nas palavras de Rodrigues (1999),
“um conjunto de conjuntos”.
Nesse caso, teríamos, abrangendo o latim e essas outras línguas, o chamado
tronco indo-europeu, cuja “língua-mãe”, ou protolíngua, deve ter existido há uns 5.000 anos,
numa região meridional da Rússia (Camara Jr., 1969, p. 289-293). De forma semelhante,
Lyons (1987, p. 141) afirma que, “combinando dados linguísticos e arqueológicos”, podemos
“localizar o protoindo-europeu, com uma margem de segurança, no tempo e no espaço – nas
planícies do sul da Rússia no quarto milênio antes de Cristo”, isto é, com uma distância
temporal de seis a sete mil anos.
Na verdade, no que diz respeito à longevidade do processo de transformação
que levaria ao surgimento de novas línguas, é praticamente impossível para os linguistas
determinar de maneira precisa em que ponto da história uma língua se dividiu em duas ou
mais e começou a se diferenciar até chegar aos dias de hoje. No entanto, estudos têm
demonstrado que o grau de profundidade temporal de uma família linguística varia de 2.000 a
4.000 anos, e o de um tronco linguístico, de 5.000 a 6.000 anos (Gabas Jr., 2000, p. 94-95).
O fato é que o tronco (ou bloco) indo-europeu (Camara Jr. prefere a designação
de “bloco”), numa contínua mutação das línguas que derivaram de sua respectiva língua-mãe
(o chamado “protoindo-europeu”), abrangeria línguas de grande diversidade estrutural e que
recobrem áreas de praticamente todo o território europeu e parte da Ásia, comportando
línguas tão diferentes como o inglês, o espanhol, o islandês, o russo, o persa e o bengali.
Da mesma forma, segundo assinala Camara Jr. (1969, p. 292-293), através do
mundo, encontram-se outros troncos ou blocos linguísticos, como o camito-semítico, dentro
do qual estão, por exemplo, o árabe, o hebraico, o egípcio antigo e o etíope; o tronco ugro-
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fínico, com o finlandês e o húngaro; o sino-tibetano, com línguas da China e do Tibete, entre
outros.
No Brasil, postula-se a existência de pelo menos dois troncos linguísticos, o
Tupí, reunindo famílias como a Tupí-Guaraní, a Mundurukú e a Ramaráma; e o Macro-Jê,
com famílias como Boróro, Jê e Karajá. Além das famílias que se inserem nesses dois
troncos, há ainda diversas outras famílias linguísticas de línguas indígenas faladas no Brasil
que, pelo alcance atual dos estudos, ainda não puderam ser agrupadas a um desses troncos, ou
identificadas com algum outro tronco ainda não estabelecido.
Por outro lado, no âmbito das classificações genéticas, existem algumas línguas
que, embora possam ser consideradas como de determinado tronco, não encontram outras
com que formar famílias, provavelmente por acidentes históricos que teriam ocasionado a
extinção de suas cognatas imediatas.
Exemplos de línguas dessa espécie seriam, no âmbito do tronco indo-europeu,
o albanês, o tocário e o hitita, as quais, embora admitidas dentro daquele bloco, são
identificadas como línguas particulares ou refratárias a um subordenamento (Camara Jr.,
1965, p. 291).
Elas são chamadas por Rodrigues (1994, p. 95) de “relativamente isoladas”:
conquanto mostrem indícios de filiarem-se a um grande bloco, não se relacionam diretamente
com nenhuma das famílias constituintes, podendo diferir consideravelmente das outras
línguas do tronco. Esse é o caso, por exemplo, das línguas Mawé e Puruborá: embora elas
estejam inseridas no tronco Tupí, não têm classificação quanto a família.
Já as línguas “isoladas” (ou “isolados linguísticos”) são aquelas que realmente
não se conseguiu incluir dentro de um bloco genético bem definido, como é o caso do
japonês7 (Camara Jr., 1965, p. 292-293) e do basco, falado na Espanha, que Gabas Jr. (op. cit.,
p. 95), considerou como o exemplo clássico de língua isolada. São, conforme assinala
Rodrigues (1994, p. 93), tipos linguísticos únicos e poderíamos tanto considerá-las
simplesmente como não pertencentes a nenhuma família ou tronco, ou como componentes de
famílias de um só membro. Esse é também o caso do Tikúna, a língua indígena brasileira com
o maior número de falantes, e, no polo contrário, também o do Máku, que está entre as que
possuem apenas 1 “falante”.
7

Segundo a literatura mais recente, o japonês, entre outras especulações, tem sido considerado como pertencente
ao bloco “altaico” (que englobaria 66 línguas, entre elas o turco e o coreano), mas a classificação do japonês (da
mesma forma que a constituição do bloco altaico) ainda é bastante controversa. Hooker (1996), entretanto,
afirma que quase todos os linguistas acreditam que o japonês é um língua altaica, embora existam também
hipóteses de seu parentesco com línguas austronésias (como o malaio-polinésio) ou com o tibetano e o tamil.
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Esse modelo de agrupamento das línguas, assentado sobre virtuais relações de
descendência entre elas, é o que se denominou “classificação genética”, para a qual se utiliza
o “método comparativo”8, que teve início no século XIX e ainda hoje é empregado como
poderoso mecanismo de classificação linguística e também de reconstrução de línguas
ancestrais (Gabas Jr., op. cit., p. 77-78).

1.6.1. “Início” da Linguística Histórica e Comparativa
Ao longo da História, semelhanças entre as línguas do mundo sempre
chamaram a atenção dos estudiosos, mas somente no fim do século XVIII, é que Sir William
Jones, um orientalista e jurista britânico estabelecido na Índia como juiz da Corte Suprema de
Calcutá, observou, “oficial e acertadamente”, que entre o latim, o grego e o sânscrito havia
inúmeras semelhanças, e em tal grau, que não poderia se tratar de meras coincidências, mas
de uma muito provável origem comum. Com base em certas correspondências de sons, o
erudito lançou a hipótese de que essas línguas seriam derivadas de uma língua mais antiga e já
extinta, a hoje chamada protoindo-europeu (Gabas Jr., op. cit., p. 78).
Lyons (1987, p. 142) afirma que “é hábito datar o começo da erudição indoeuropeia da afirmação feita em 1786 por Sir William Jones (1746-1794) sobre o sânscrito, a
língua sagrada e literária da Índia, e seu relacionamento com o grego, o latim e outras
línguas”. Vejam-se os termos da “famosa citação”:
A língua sânscrita, qualquer que seja a sua antiguidade, tem uma estrutura
maravilhosa. É mais perfeita do que o grego, mais copiosa do que o latim, e
mais extraordinariamente refinada do que qualquer uma das duas; no entanto,
tem com ambas as línguas uma afinidade tanto nas raízes verbais quanto nas
formas gramaticais que não poderia ter sido produzida acidentalmente; tal
afinidade é tão forte que nenhum filólogo poderia examinar as três sem
acreditar que se originaram de uma fonte comum que, talvez, não mais exista:
há uma razão semelhante, embora não exatamente tão contundente, para se
supor que tanto o gótico quanto o celta, apesar de misturados com um idioma
8

A designação “método comparativo”, que utilizamos, é encontrada em Camara Jr. (1969, p. 290) e Lyons
(1987, p. 136). Rodrigues (1994, p. 29) refere o método como “estudos históricos-comparativos”, da mesma
forma que Dubois et al. (2004, p. 325) que também diz que “o método é histórico-comparativo”.
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bem diferente, tiveram a mesma origem do que o sânscrito; e que o persa
antigo poderia ser acrescentado à mesma família.

Foto (04): William Jones (1746 - 1794), retrato pintado
por Joshua Reynolds (domínio público)9.

Com essa descoberta — afirma Gabas Jr. — começariam os estudos
sistemáticos da Linguística Histórica e Comparativa, que se desenvolveu ao longo do século
XIX, com a contribuição de muitos estudiosos. Entre os principais eruditos que colaboraram
para o crescimento dessa nova ciência, continuando as investigações de William Jones,
destacam-se os dinamarqueses Rasmus Rask e Karl Verner, o alemão Jacob Grimm, e, na
década de 1870, um grupo de estudiosos da Universidade alemã de Leipzig, que ficaram
conhecidos como neogramáticos ou “jovens gramáticos”.

9

Retirado de http://www.nationmaster.com/encyclopedia/William-Jones-(philologist). Também em http://www.
columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1700_1799/sirwilliamjones/sirwilliamjones.html; e http://www.
wmcarey.edu/carey/portraits/jones.jpg. (Acesso em dez. 2008).
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1.6.2. As “árvores” de Schleicher
Ainda no século XIX, houve a contribuição de outro erudito alemão, o linguista
August Schleicher, que criou uma representação do relacionamento entre as línguas
geneticamente aparentadas, que consiste de um diagrama em árvore, em que uma série de
“línguas-irmãs” raia de um vértice onde estaria situada a “língua-mãe”, que, por sua vez,
proviria, juntamente com outras cognatas, de outro vértice (ou “língua-mãe”) mais antigo,
assim sucessivamente.

Foto (05): August Schleicher 10.

Gabas Jr. (op. cit., p. 94) explica esse tipo de representação com dois exemplos
de diagramas em árvore:

A

B

C

D

Nesse diagrama, A figura como língua-mãe “e as línguas B, C, D são seus
descendentes diretos e consideradas línguas-irmãs entre si”.
10

Retirada de http://www.staff.hum.ku.dk/hp/Romania%20Vetus.htm (domínio público).
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No diagrama seguinte, há uma representação mais ampla das relações
genealógicas:
A

C

B
E

F

G

H

D
J

I

K

Aqui “[E e F], [G, H e I] e [J e K] formam três subgrupos distintos de línguasirmãs entre si, cujas línguas-mães são, respectivamente B, C e D, que também são, por sua
vez, línguas-irmãs entre si, e que têm A como língua-mãe”.
Adiante apresentamos um exemplo de representação arbórea do bloco indoeuropeu, com base em Camara Jr. (1969, p. 291-292):

Paulo Sérgio Reis de Abreu (2008),
com base em J. Mattoso Camara Jr. (1969).

indo-europeu

hitita
tocário
itálico
celta

ilírico

germânico
osco-umbro

grego

báltico

eslavo

frígio

trácio

armênio

indo-irânico

latim
avéstico

baixogerm.

BT IR GL GC

BT: bretão
IR: irlandês
GL: galês
GC: gaélico

germ.
altogótico
germ. nórdico

IN HL AL IS DI SU

IN: inglês
HL: holandês
AL: alemão
IS: islandês
DI: dinamarquês
SU: sueco

sânscrito

IT FR ES CT PT RO

IT: italiano
FR: francês
ES: espanhol
CT: catalão
PT: português
RO: romeno

GM

LI

GM: grego moderno
LI: lituânio

RS UC PL CH BU SC

RS: russo
UC: ucraniano
PL: polonês
CH: tcheco
BU: búlgaro
SC: serbocroata

AM

AM: armênio
moderno

velho
persa

HT BE HI MI PM

HT: hindustâni
BE: bengali
HI: híndi
MI: marati

AL: albanês

PM: persa moderno

Figura (03): Tronco ou bloco indo-europeu, com base em dados de Camara Jr. (1969, p. 291-292).
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A ideia é a de que a língua mais antiga, o indo-europeu (língua hipotética),
dividiu-se nas línguas celta, germânico, itálico, eslavo, etc., que por sua vez se dividiram nas
línguas modernas, formando famílias.
Veja-se como a representação arbórea é clara quanto à relação entre as línguas
e sua organização em blocos e sub-blocos: o bretão, o irlandês, o galês e o gaélico pertencem
à família celta; o inglês, o holandês, o alemão, o islandês, o dinamarquês e o sueco também
são línguas aparentadas e semelhantes, unidas dentro da família germânica; o italiano, o
francês, o espanhol, o catalão, o português e o romeno estão dentro da família latina (ou
românica); o russo, o ucraniano, o polonês, o tcheco, o búlgaro e o serbocroata, do mesmo
modo, foram reunidas por Camara Júnior como elementos de uma família linguística, a
família eslava.
A família indo-irânica está dividida entre o sânscrito, por um lado, e por outro,
pelo avéstico e o velho persa, do qual deriva o persa moderno. Do sânscrito o autor aponta
quatro descendentes modernas: hindustâni, bengali, híndi e marati. Três línguas estão alojadas
como únicos elementos de suas respectivas famílias: o grego moderno, o lituânio e o armênio
moderno; e uma língua, o albanês, aparece como língua relativamente isolada, isto é, uma
família de um único membro.
Há cinco línguas já extintas, o ilírico, o frígio, o trácio, o hitita e o tocário, que
também seriam derivadas diretamente da “língua mãe”, mas não deixaram descendentes.
Note-se que, com exceção dessas últimas e do albanês, todas as outras línguas estão
conectadas à origem do bloco por intermédio de suas ascendentes.
Veja-se ainda a representação da família germânica em Lyons (1987, p. 140),
na qual a ênfase é dirigida às línguas originárias (protolínguas), que o autor marcou com
asterisco, para indicar que são reconstruções teóricas, não documentadas. O gótico aparece em
itálico para indicar a sua condição de língua extinta.
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*Protogermânico

*Protogermânico Ocidental

*Protogermânico do Norte

*Protogermânico Oriental

*Protoanglo-frisão *Protoalemão-holandês *Protoescandinavo ocidental *Protoescandinavo ocidental

inglês

frisão

alemão

holandês

islandês

norueguês

Gótico

dinamarquês sueco

Figura (04): Família germânica, reproduzida de Lyons (1987, p. 140).

A classificação de Lyons traz duas línguas (o frisão e o norueguês) que não
constam da ilustração precedente baseada em Camara Júnior, que só assinala seis línguas para
a família germânica. E Lyons adverte que sua relação ainda estaria incompleta, dela faltando
uma distinção entre o alto e o baixo alemão e referências a “ancestrais comprovados mais
velhos de línguas modernas”, como “o anglo-saxão, o alto alemão antigo, etc.”, o que
demonstra que essas representações podem variar bastante a depender de certas ilações
teóricas, do grau de conhecimento que já se atingiu sobre um dado conjunto de línguas e ainda
da abrangência e do detalhamento pretendidos na classificação: se exaustiva ou meramente
ilustrativa, por exemplo.

1.6.3. A representação arbórea e a teoria difusionista
Schleicher era também botânico de formação e seus escritos históricocomparativos revelam uma forte orientação naturalista, com o pensamento evolucionista
sendo aplicado às línguas, que se consideravam organismos vivos, com existência própria e
independente (Faraco, 2004, p. 33).
No entanto, a comprovação de que a transformação de uma língua também
pode ser influenciada pelo contato com outras línguas, mesmo que geneticamente afastadas,
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lançou certa desconfiança sobre o método comparativo (Camara Jr., 1969, p. 38), bem como
sobre a própria representação arbórea de Schleicher, que ignora peremptoriamente certas
contingências “difusionistas”, como o “empréstimo” de palavras.
Segundo Lyons (1987, p. 140), “o diagrama convencional da árvore
genealógica do relacionamento entre as línguas tende a simplificar demais os fatos, senão a
distorcê-los completamente, por não reconhecer o fenômeno da convergência e difusão, e por
representar o relacionamento entre as línguas como resultado de divergência necessária e
contínua”. O autor cita, como o exemplo, o já referido frisão, que tem status de língua oficial
na província da Frísia, no norte da Holanda, mas “tem sofrido forte influência, pelo menos no
vocabulário, do holandês padrão”.
Apesar dessas críticas, a representação arbórea se firmou, eis que a maior parte
dos linguistas tem relativizado a influência do difusionismo. Nesse sentido, Camara Jr. (1969,
p. 38) diverge de Lyons e afirma que é muito raro que uma língua proceda a uma tomada de
empréstimos em massa (o que, aliás, seria facilmente percebido), de forma que o empréstimo
que as línguas fazem de itens de outras línguas, embora seja também um fator de alteração
desses sistemas, normalmente não chegaria a comprometer a sua identidade ontológica.
Realmente, não obstante o fato de que os processos e circunstâncias que
determinam a mudança dentro das línguas, e sua transformação em outras, sejam muito mais
complexos do que a representação de Schleicher poderia alcançar e descrever, o diagrama em
árvore continua pertinente, por possibilitar uma visão básica, panorâmica e imediata das
relações entre as línguas, sendo, conforme assinala Gabas Jr. (op. cit. p. 94), o tipo de
representação mais usado.
Reflexos dessa concepção podem-se ver, por exemplo, numa ilustração aposta
à contracapa do dicionário Webster (1969), que apresentamos abaixo, mas com a alteração
dos nomes das línguas, que traduzimos para o português:
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Figura (05): Representação estilizada da classificação genética das línguas do tronco indo-europeu, retirada de
Webster (1969), que traduzimos para o português.

Trata-se, como já se disse, de uma representação bastante simplificada dos
processos de desenvolvimento que levam ao aparecimento de novas línguas, e, ao lado das
reservas sugeridas pela teoria da difusão lexical, deve-se observar, no caso específico dessa
estilização de Webster, ainda um problema (ou “defeito”): o desenho mostra, no nível das
“raízes”, equivocadamente, o indo-europeu como se ele fosse formado por uma confluência
de línguas mais antigas (consoante pode ser sugerido pelas raízes da ilustração, que parecem
incidir para formar o indo-europeu), quando, na verdade, segundo a teoria comparativista e os
preceitos da Linguística Histórica, também o indo-europeu derivaria, ao lado de possíveis
coirmãs, de uma mais remota língua-mãe, ou seja, seria o próprio indo-europeu, não uma raiz,
mas outro “galho”, partindo de um tronco ainda mais antigo...
Aliás, essa pressuposição foi o fundamento das postulações (de difícil
comprovação, diga-se de passagem) do linguista italiano Alfredo Trombetti, cuja teoria
“monogenística” apresenta a hipótese de que todas as línguas do mundo provêm de uma única
língua, a “língua matriz” (Camara Jr., 1969, p. 38).
Veja-se, a propósito, a figura seguinte, que mostra o indo-europeu e suas
línguas “descendentes”, como a de um mero “galho” de uma “árvore” muito antiga:

48

Figura (06): Representação estilizada do tronco indo-europeu, retirada da revista eletrônica “anthropology.net”
(http://anthropology.net/2008/02/05/the-indo-european-language-tree/), que traduzimos para o português11.

11

A revista declara que, embora tenha tentado, não conseguiu conhecer a fonte original dessa elegante, mas não
necessariamente precisa representação. Da mesma forma, após demorada pesquisa, também não logramos
encontrar a autoria e a data do desenho.
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A representação mostra o indo-europeu com um pequeno galho da imensa e
antiquíssima árvore da “língua-mãe” (a árvore menor da ilustração), aqui considerada, em
termos “monogênicos”, como a língua original da qual teriam derivado todas as línguas
humanas.
Poderíamos então considerar os outros “galhos” não “identificados” como a
representação individual de cada um dos outros blocos de línguas espalhados pelo mundo.
Como já se disse, além do indo-europeu, Camara Jr. (1969, p. 292) cita o tronco camitosemítico, com línguas como o hebraico, o fenício, o aramaico, o árabe, o egípcio antigo e o
moderno, etc.; o tronco ugro-fínico (ou urálico) “que se encontra na Finlândia e na Estônia
(sub-bloco fínico), na Hungria (húngaro ou magiar), nos montes Urais (dialetos zyrienes e
vogul) e pela Sibéria adentro (ostyak e dialetos samoyedes)”; o tronco altaico, “com o turco, o
mongol e o manchu ou tungus, que se estende pela Turquia, Rússia (principalmente asiática),
Mongólia e Manchúria até o noroeste do Irã e o Afeganistão do norte”, e o tronco sinotibetano, “com as línguas da China (sub-bloco chinês), Tibete e Burna (sub-bloco tibetoburmano), e grande parte do Siam e do Anam (sub-bloco taí)”.
Obviamente há muitos outros blocos ou troncos, como os troncos Tupí e
Macro-Jê, situados no Brasil. Nesse sentido, Lyons (1987, p. 144) assinala que “a família de
línguas indo-europeia é apenas uma entre as numerosas famílias de línguas identificadas até o
momento. Alguns estudiosos defendem a classificação de todas as línguas do mundo em cerca
de trinta famílias principais (...)”12.
Lyons (op. cit., p. 143), de certo modo, chega a admitir a teoria monogênica,
que inspirou a ilustração anterior, mas ainda ponderando sobre a hipótese da difusão lexical:
Não sabemos se alguma vez existiu uma única protolíngua da qual se
originaram todas as línguas humanas, do mesmo modo em que as línguas
germânicas descendem do protogermânico, e o protogermânico, por sua vez,
do protoindo-europeu. Não podemos nem mesmo relacionar as línguas indoeuropeias, com certeza, a nenhuma das outras famílias de línguas principais
estabelecidas até agora. É bem possível que todas as línguas remontem, no
passado bem distante – talvez há meio milhão de anos – a uma única língua
ancestral e sejam, assim, no sentido técnico do termo, membros da mesma
12

Lyons refere aqui o que vimos chamando de blocos ou troncos (conjuntos de famílias), simplesmente como
famílias, o que, na verdade, é só uma maneira diferente de ver: troncos são realmente grandes famílias, vistas
com uma maior profundidade temporal, isto é, com um maior número de “graus de descendência”.
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família de línguas. Por outro lado, as várias correspondências estruturais
bastante impressionantes entres as línguas do mundo, que à primeira vista
pareceriam sustentar a hipótese da monogênese, não são menos prontamente
analisáveis em termos de difusão e convergência.

1.6.4. Estudos comparativistas
Os estudos comparativistas do século XIX, estabeleceram, a partir da
observação da correspondência dos sons entre as línguas, verdadeiras “leis fonéticas” para a
investigação das mudanças linguísticas, em especial, as das línguas do tronco indo-europeu.
E, observando a regularidade de certas mudanças sonoras, os comparativistas puderam lançarse à tarefa de reconstrução das línguas ancestrais.
Realmente pôde-se perceber que as modificações sonoras de uma língua
ancestral em direção a suas descendentes acontecem de forma acentuadamente regular,
conforme pode ser observado nos quadros abaixo, retirados de Gabas Jr. (p. 82-84), para a
observação da regularidade da mudança em línguas derivadas do latim.
O Quadro 04, que segue, mostra como as palavras iniciadas com s em latim
foram adicionadas de um e (precedendo ou substituindo essa sibilante), em sua transformação
para o português, o espanhol e o francês:

Latim

Português

Espanhol

Francês

sponsu

esposo

esposo

époux

schola

escola

escuela

école

Quadro (04): Adição de e em palavras latinas iniciadas por s, retirado de Gabas Jr.
(2003).

O Quadro 05 apresenta a substituição dos grupos de consoantes ct e pt por tt,
no desenvolvimento do latim para o italiano:
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Latim

Italiano

noctem

notte

“noite”

factum

fatto

“feito”

septem

sette

“sete”

aptum

atto

“apto”

Quadro (05): Substituição dos grupos de consoantes ct e pt por tt, na passagem do
latim para o italiano, retirado de Gabas Jr. (2003).

No quadro seguinte, na mudança do latim para o português, vamos ver um
processo fonético conhecido como “enfraquecimento”, no qual o b das palavras latinas se
transforma em v, em português, especificamente nos casos em que a consoante esteja entre
vogais. Aqui, o b, uma consoante oclusiva, isto é, produzida com o fechamento ou oclusão
total do aparelho fonador, seguida de uma abrupta emissão (daí esses tipos de consoante
também serem chamadas de plosivas ou explosivas), torna-se mais brando, transformando-se
numa consoante contínua, o v, produzida sem que o ar sofra uma interrupção total, fluindo
continuamente (Dubois et al., 2004, p. 257 e 150).

Latim

Português

rubium

ruivo

habere

haver

amabas

amavas

Quadro (06): Enfraquecimento de consoante em ambiente intervocálico, na
passagem do latim para o português, retirado de Gabas Jr. (2003).

Ora, se as mudanças sonoras resultantes da transformação das línguas são
fortemente regulares, isto é, se existe uma uniformidade na mudança sonora de itens antigos
para itens mais modernos, como se pode comprovar em línguas bem documentadas
literariamente como o latim, o caminho contrário, que parte das formas atuais para as mais
antigas também seria possível.
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Em outras palavras, a partir de certas correspondências e similaridades entre
palavras sinônimas de línguas já consideradas “aparentadas”, poder-se-ia fazer deduções
quanto à conformação mais antiga de tais itens na língua ancestral.
Dessa forma, utilizando o método comparativo, os estudiosos do século XIX
identificaram uma série de correspondências sonoras entre línguas que antes se julgavam
absolutamente apartadas e sem qualquer vínculo possível e, a partir delas, iniciaram um
laborioso processo de reconstrução da língua ancestral.
Veja-se, por exemplo, o quadro abaixo, retirado de Weedwood (2002, p. 117),
que traz um cotejamento entre algumas palavras do grego, do latim, do gótico, do sânscrito e
do eslavo:

Grego

Latim

Gótico

Sânscrito

Eslavo

phero

fero

biru

bharami

bera

“eu levo”

phrater

frater

brodhar

bhratar

bratru

“irmão”

pous, podós

pes, pedis

fotus

pád-

peši

“pé”

Quadro (07): Comparação entre línguas do tronco indo-europeu, retirado de Weedwood
(2002, p. 217), com destaques nossos.

Esse pequeno quadro pode nos dar uma ideia inicial do trabalho
comparativista. Nele já percebemos algumas das muitas identidades sistemáticas que foram
apontadas por Jacob Grimm e que, mais tarde, compuseram a “Lei de Grimm”, que seria no
âmbito das mudanças sonoras das línguas do tronco indo-europeu, a mais famosa das “leis”
fonéticas.
Veja-se que, onde o grego possui ph, as demais línguas têm respectivamente f,
b, bh, b; e que, onde o grego tem um p, todas as outras, com exceção do gótico, que tem um f,
apresentam a mesma consoante. Isso pode ser um bom indício de que os sons mais recorrentes
(b e p) estariam presentes, na mesma posição, em palavras cognatas da língua ancestral.
A palavra “dez”, por exemplo, do latim “decem” (pronuncia-se ‘dékem’), do
grego “deka”, do gótico “taihun” (pronuncia-se ‘téhun’), do sânscrito “daśa”, a partir de certo
número de leis fonéticas aplicadas a várias línguas da família indo-europeia, foi reconstruída
para o indo-europeu, como *dekm, onde o asterisco indica, por convenção técnica, que se
trata de uma palavra reconstruída (Weedwood, op. cit., p. 106 e 119).
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Uma amostra desse exercício encontramos em Rodrigues (1994, p. 30-31), na
comparação entre duas línguas pré-históricas brasileiras: o Tupí Antigo (Tupí ou Tupinambá)
e o Guaraní Antigo, ambas da família Tupí-Guaraní (tronco Tupí), que o autor cotejou com
base em documentos dos séculos XVI e XVII.

1.6.5. O Tupí Antigo (Tupinambá) e o Guaraní Antigo, comparados por Rodrigues
O exercício comparativo realizado por Rodrigues traz duas línguas que
estariam numa relação de proximidade talvez similar à do português com o espanhol, ou à do
português com o galego, que são, da mesma forma que o Tupinambá e o Guaraní, elementos
de uma mesma família linguística.

Tupí

Arikém

Jurúna

Mondé

Mundurukú

Ramaráma

Tuparí

Tupí-Guaraní

TB
KA JU XI AB AR CL GA MO PT ZR KU MD KR IT AT KP MK SK TP WY

AK

AY AM AN AP AW AX AA AV GJ

AT ST PA

GU

KK
NG

KK OM

KP KY KB

KV MB NH

PN

TR WP XT ZO

DH JU KN PN TH UR

TN

AW MA PB

GR TB

Figura (07): A família Tupí-Guaraní (línguas faladas no Brasil) e sua relação com o tronco Tupí,
13
com destaques para as línguas Tupí Antigo (Tupinambá) e Guaraní Antigo.

A ilustração mostra a posição das línguas Tupinambá e Guaraní dentro da
família Tupí-Guaraní, e a posição dessa família linguística dentro do tronco Tupí, que, como
se vê, ainda contém várias outras famílias: Mondé, Jurúna, Tuparí, etc..
O Tupí Antigo (Tupinambá), língua morta, da qual derivaria o Nheengatú
(“Tupí Moderno” ou Língua Geral Amazônica) ainda falado especialmente na Bacia do Rio
Negro (Rodrigues, 1986/1994, p. 61, 102), também tem sido cogitado como “ascendente” do
subgrupo Kokáma – línguas Kokáma e Omágua – faladas no Brasil, Peru e Colômbia
(Enciclopédia dos Índios do Brasil, 2013; Ethnologue (17 ed.), 2013).
13

Veja-se, a propósito, no Apêndice III, o quadro classificatório do Tronco Tupí, com número de falantes e
localização, e, na Seção 1.7.1, a mesma ilustração acima, acompanhada do nome das línguas por extenso.
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O Guaraní modernamente tem várias modalidades, faladas na Bolívia, no
Paraguai e no Brasil, país em que se desdobra em três “variantes”: o Kayová, o Mbiá e o
Nhandéva (Rodrigues, 1986/1994, p. 33).
A relação entre essas duas línguas (Tupí e Guaraní) pode realmente ser
comparada com a existente entre o português e o espanhol: ambos os pares se constituem de
línguas bem semelhantes, que pertencem à mesma família linguística. Veja-se, a propósito, na
ilustração que apresentamos do tronco indo-europeu (algumas páginas antes), o português e o
espanhol dentro da família românica, cuja “língua-mãe” seria o latim.
Assinale-se, por outro lado, que a teoria não consigna nenhuma língua
chamada “Tupí-Guaraní”. Há a língua Tupí ou Tupí Antigo (também chamada Tupinambá) e
a língua Guaraní. A expressão “Tupí-Guaraní” é usada para designar toda a família
linguística, cujas línguas faladas no Brasil apresentamos na ilustração precedente, ou uma
língua hipotética e já extinta, o Prototupí-Guaraní, da qual teriam advindo todas as línguas da
família: Tupinambá, Guaraní, Avá-Canoeiro, Kamayurá, Tapirapé, etc..

1.6.5.1. Os itens analisados por Rodrigues
Transcreveremos abaixo todos os itens que Rodrigues utilizou neste seu
exemplo de método comparativo, mas fizemos pequenas alterações na ordem em que
aparecem, bem como destacamos algumas terminações.
Nas grafias dos itens aparecem dois símbolos (y) e (’) presentes, por exemplo,
em opý e a’é, que indicam sons bastantes recorrentes em línguas indígenas brasileiras.
O y em opý representa uma vogal alta, não arredondada (como o i, da palavra
“saí”) só que “central” (com a língua mais recuada que na pronúncia do i)”14.
O símbolo (’) em a’é “marca uma oclusiva glotal (uma interrupção da voz)
entre duas vogais consecutivas” (Rodrigues, op. cit., p. 12, 21). Trata-se de um som produzido
com a soltura rápida do ar depois do fechamento completo da glote (a abertura entre as cordas
vocais) 15, articulação que foi descrita por um “informante” Krahô, como um “soquinho”... 16
14

Esse som é representado pelo símbolo [ɨ], no Alfabeto Fonético Internacional.
Cristal (2000, p. 127) define a glotal como “o ruído do ar saindo depois de um fechamento completo da glote”
(às vezes representada pelo símbolo [ʔ]) e reporta a existência de vários tipos e nuances da articulação glotal, um
deles representado pelo apóstrofo [’]. Contudo, para a análise dos itens deste capítulo, essas distinções são

15

irrelevantes, e os sons glotais serão simbolizados genericamente pelo apóstrofo [’].
A informação é da professora e mestra em Linguística Eliane Resende de Arino, em comunicação pessoal.

16

55

Conceito

Tupinambá
(ou Tupí)

Guaraní

01.

pedra

itá

itá

02.

tatu

tatú

tatú

03.

mão dele

ipó

ipó

04.

mão dele mesmo

opó

opó

05.

pé dele

ipý

ipý

06.

pé dele mesmo

opý

opý

07.

eu disse

a’é

a’é

08.

eu e ele dissemos

oro’é

oro’é

09.

eu fiquei

apytá

apytá

10.

você ficou

erepytá

erepytá

11.

eu e ele ficamos

oropytá

oropytá

12.

eu dormi

akér

aké

13.

eu e ele dormimos

orokér

oroké

14.

eu o quis

aipotár

aipotá

15.

você o quis

ereipotár

ereipotá

16.

eu sarei

apweráb

akwerá

17.

eu o ultrapassei

aiopwán

aiokwã

18.

eu o escutei

asenúb

ahenú

19.

eu corri

aián

aiã

20.

eu o experimentei

asa’ang

aha’ã

Quadro (08): Lista comparativa entre o Tupí Antigo (Tupinambá) e o Guaraní Antigo, com base em
documentos do Séc. XVI e XVII, retirada de Rodrigues (1994, p. 30), parcialmente reordenada.

O Quadro 07, que está dividido em quatro partes justamente para destacar
alguns aspectos comparativos, traz apenas vinte conceitos, o que é absolutamente insuficiente
para se tirar qualquer conclusão no âmbito de um trabalho real de comparação entre línguas.
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Além disso, o cotejamento entre apenas duas línguas também não dá segurança
alguma para uma reconstrução da língua-mãe. Na verdade, a confiabilidade dos resultados
está diretamente relacionada com a maior ou menor quantidade de dados sobre as línguas e
também com o número de línguas da família dispostas em comparação. Rodrigues adverte
que esses exercícios deixam apenas entrever o trabalho comparativo, que se reveste de muito
maior complexidade e impõe a observação de um número de dados bastante superior.

1.6.5.2. Vogais e consoantes do Prototupí-Guaraní
A primeira e a segunda parte do quadro (linhas 01 a 11) trazem itens idênticos
para as duas línguas, o que é um forte indício de que os itens correlatos da língua ancestral
(que seria para essas duas línguas o que, por exemplo, é o latim, para o português, o espanhol
e o italiano) contivessem uma conformação bastante aproximada da que se vê nessas palavras.
Nesse mesmo sentido, podemos avaliar as vogais dessas duas línguas. O fato
de ambas apresentarem a, e, i, o, u, y (veja-se a’é, ipó, tatú, opý) pressupõe que a língua-mãe
possuísse também essas 6 vogais.
Na quarta parte (linhas de 16 a 20), já se mostram itens um tanto distanciados
entre si; e na terceira (12 a 15), vemos um som de r no final das palavras em Tupí que não
encontramos nas suas sinônimas, nem em qualquer outra palavra Guaraní desse pequeno
inventário.
Na verdade, as duas línguas ostentam 4 consoantes em comum para a
materialização fonética de seus itens: p, t , k , r (veja-se ipó, itá, oroké(r)), que ocorrem em
ambas as línguas nas mesmas posições (ambiente intervocálico), e em palavras que exprimem
os mesmos conceitos, o que deve implicar que a língua ancestral também contivesse essas
mesmas consoantes.

1.6.5.3. “Perdas” do Guaraní
Rodrigues argumenta, no entanto, que o r final, presente em algumas palavras
verbais do Tupí (linhas 12-15), também teria existido na língua ancestral, e teria sido
totalmente perdido pelo Guaraní (o que coloca o Tupí, nesse detalhe, em posição mais
próxima à da língua anterior) e, parcialmente pelo Tupí, pois não seria plausível que tenha
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havido uma adoção sistemática dessa consoante em final de palavras, mas apenas em algumas
palavras, de forma absolutamente aleatória.
Com efeito, seria pouco provável que o Tupí adotasse esse r para verbos como
“dormir” (akér, orokér) e “querer” (aipotár, ereipotár), mas não para as formas verbais
“dizer” (a’é, oro’é) e “ficar” (apytá, erepytá, oropytá).
Além disso, nem só o r final seria sistematicamente eliminado em Guaraní.
Pode-se ver o mesmo tipo de perda nas linhas 16 a 20 (quarta parte do quadro), onde não se
verificam em Guaraní as terminações b, n, ng das palavras em Tupí (apweráb – akwerá/
asenúb – ahenú/ aiopwán – aiokwã/ aián – aiã/ asa’ang – aha’ã), muito embora, no caso dos
sons nasais n e ng, a nasalidade possa ser ainda encontrada na vogal final dos mesmos itens
em Guaraní (aiokwã, aiã, aha’ã).

1.6.5.4. Outras correspondências
Rodrigues aponta ainda outras correspondências entre as duas línguas: sempre
que o Tupí tem um p diante de um w, o Guaraní apresenta um k, como se vê especificamente
nos exemplos 15 e 16 (apweráb – akwerá/ aiopwán – aiokwã); além de várias identidades
gramaticais, que também podem ser observadas nesses poucos exemplos.
De fato, é flagrante nessas duas línguas, além de uma enorme similaridade
lexical, a existência de mecanismos idênticos para a expressão de diversos significados, como
os elementos i- e o- precedendo alguns nomes (linhas 03-06), que significam em ambos os
sistemas respectivamente “dele” e “dele mesmo”: ipó (mão dele); opó (mão dele mesmo) / ipý
(pé dele); opý (pé dele mesmo).
Igualmente podemos identificar nas duas línguas, ligando-se a palavras verbais,
idênticas conformações para referir a pessoa do discurso, como podem ilustrar as linhas 09 a
11: apytá (eu fiquei); erepytá (você ficou); oropytá (eu e ele ficamos); nas quais temos apara a primeira pessoa “eu”; ere- referindo a segunda pessoa “você”; e oro- significando “eu
e ele”, o chamado “nós exclusivo”, isto é, sem incluir o interlocutor.
Com efeito, em Tupinambá e Guaraní, a primeira pessoa do plural “nós” é
dividida entre o “nós exclusivo” (“eu e ele”, oro) e o “nós inclusivo” (îa – Tupí/ ja – Guaraní),
que abarca também o interlocutor (Navarro, 1998, p. 3-4; Tibiriçá, 1989, p. 17-19).
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1.6.5.5. O Prototupí-Guaraní
Todas essas igualdades gramaticais devem ser também atribuídas à língua
ancestral, já que não seria provável que essas estruturas tivessem se desenvolvido
identicamente nas duas línguas por obra do acaso. A pressuposição fortíssima é de que a
língua mais antiga de que derivaram o Tupí e o Guaraní já contivesse esses equipamentos
gramaticais coincidentes nas duas línguas, além daqueles repertórios sonoros e lexicais que
abordamos acima.
O estudo comparativo, portanto, encontra na assunção da existência de uma
língua ancestral, de que as línguas mais recentes derivariam, sua fundamental explicação para
as similaridades e coincidências verificadas entre elas. Além disso, como já se disse, as
identidades e as diferenciações sistemáticas também servem para se fazer o caminho
contrário, isto é, funcionam como base para a reconstrução do sistema linguístico ancestral.
Todavia, essa análise de Rodrigues limitou-se, como já se disse, a um número
muito reduzido de itens (ao que tudo indica, deliberadamente escolhidos em razão de suas
similaridades), bem como reduzido foi o número de línguas comparadas, que, aliás,
encontram-se num grau de proximidade genética muito acentuado.

1.6.6. Comparação entre línguas do tronco Tupí
A análise seguinte, também retirada de Rodrigues (1994, p. 44-45) e ainda de
Gabas Jr. (op. cit., p. 95-100), justapõe línguas com parentesco de tronco e pode sugerir o
nível de complexidade de uma reconstrução voltada para regiões cronológicas mais
profundas, com a reunião de línguas que podem diferir muito entre si. É como se
comparássemos, no caso de nosso tronco indo-europeu, línguas tão díspares como o português
e o lituânio, o catalão e o russo, o alemão e o persa, o dinamarquês e o hindi.
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Tupí

Arikém

Jurúna

Mondé

Mundurukú

Ramaráma

Tuparí

Tupí-Guaraní

TB
KA JU XI AB AR CL GA MO PT ZR KU MD KR IT AT KP MK SK TP WY

AK

AY AM AN AP AW AX AA AV GJ

AT ST PA

GU

KK
NG

KV MB NH

KK OM

KP KY KB

PN

TR WP XT ZO

DH JU KN PN TH UR

TN

AW MA PB

GR TB

Figura (08): Tronco Tupí no Brasil, com destaques (da esquerda para a direita) para as línguas Karitiána (fam.
Arikém), Gavião (fam. Mondé), Mundurukú (fam. Mundurukú), Tuparí (fam. Tuparí), Tupinambá (fam. Tupí17
Guaraní) e Awetí (relativamente isolada) .

A lista comparativa que segue traz 6 línguas do tronco Tupí, que representam 5
famílias linguísticas e um “relativamente isolado linguístico”, o Awetí, que não encontra
acomodação genética em nenhuma família do bloco, embora, segundo Rodrigues, tenha mais
afinidades com a família Tupí-Guaraní, razão pela qual, no quadro seguinte, foi colocada ao
lado do Tupinambá.
Teremos então, em sequência, o Tupinambá (Tb), da família Tupí-Guaraní; o
Awetí (Aw), isolada ao nível de família; o Mundurukú (Mu), da família Mundurukú; o
Karitiána (Ka), da família Arikém; o Tuparí (Tp), da família Tuparí; e o Gavião (Ga), da
família Mondé.
A relação do Quadro (09) será apresentada em duas seções: a primeira será a
transcrição do quadro de Rodrigues (linhas 1 a 11); a outra incorporará alguns itens que
também foram utilizados ao longo de sua análise (linhas 12 a 15), mais os conceitos
“imaturo” e “fruta” (linhas 16 e 17), retirados de Gabas Jr. (op. cit., p. 96), que também fez
uma análise de parte dessa lista (só que acrescentando o Káro, da família Ramaráma).
Para obtermos uma maior regularidade entre os dados dos dois autores,
procedemos a umas poucas alterações nos exemplos de Gabas Jr.. Assim, o símbolo [ʔ] do
Alfabeto Fonético Internacional (IPA), utilizado por Gabas Jr. para a representação da
oclusiva glotal, foi substituído pelo apóstrofo [’], e o da vogal alta, central, não arredondada
[ɨ], por [y], em sintonia com a transcrição desses sons feita nos exemplos de Rodrigues.

17

Conforme já dissemos, o leitor vai encontrar, no Apêndice III desta dissertação, o quadro classificatório do
Tronco Tupí, com número de falantes e localização, e, na Seção 1.7.1., a mesma ilustração acima, acompanhada
do nome das línguas por extenso.
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Tupinambá

Awetí

Mundurukú

Karitiána

Tuparí

Gavião

(Tb)

(Aw)

(Mu)

(Ka)

(Tp)

(Ga)

01.

mão

po

po

by

py

po

pabe

02.

pé

py

py

i

pi

tsito

pi

03.

caminho

pe, ape

me

e

pa

ape

be

04.

eu

ixe

atit, ito

on

yn

on

õot

05.

você

ene

en

en

an

en

ẽet

06.

mãe

sy

ty

xi

ti

tsi

ti

07.

pesado

posyi

potyi

poxi

pyti

potsi

patii

08.

marido

men

men

itop

mana

men

met

09.

onça

iawar

ta’wat

wida

omaky

ameko

neko

10.

árvore

’yb

’yp

’ip

’ep

kyp

’iip

11.

cair

’ar

’at

’at

’ot

kat

’al-

12.

homem

apyab

mũ’atsu

añokat

taso

okio

oi

13.

casa

ok

––

yk

––

ek

––

14.

folha

ob

––

yp

––

ep

––

15.

minha casa

xe róka

––

odyk’a

––

wek

––

16.

imaturo

kyr

kyr

kit

ket

kyt

kír-i

17.

fruta

’a

’a

’a

’o

’a

’aa

Quadro (09): Lista comparativa entre línguas do tronco Tupí, retirada de Rodrigues
(1994, p. 44), com o acréscimo de alguns dados de Gabas Jr. (2003).

Primeiramente, é importante advertir que o quadro 09 apresenta algo em torno
de uma dúzia e meia de conceitos, os quais foram deliberadamente escolhidos para, num
pequeno espectro vocabular, demonstrarem-se certas relações entre os itens. Conforme
ressalta Rodrigues, as línguas em comparação são muito mais distintas e distantes entre si do
que pode sugerir o conjunto apresentado. Essa diferença pode ser percebida pela linha12, na
qual, para o conceito homem, temos itens tão diversos como apyab (Tb), mũ’atsu (Aw),
añokat (Mu), taso (Kt), okio (Tp) e oi (Ga).
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Por outro lado, temos também sequências com itens idênticos ou muito
semelhantes, como as das linhas 01 e 17, para os conceitos “mão” e “fruta”, respectivamente:
po (Tb), po (Aw), by (Mu), py (Ka), po (Tp), pabe (Ga) / ’a (Tb), ’a (Aw), ’a (Mu), ’o (Ka), ’a
(Tp), ’aa (Ga). No entanto, de acordo ainda com Rodrigues, como prova de origem comum
entre as línguas, mais importante que a semelhança lexical (que pode muitas vezes ser
resultado de “empréstimos”) é a regularidade nas correspondências sonoras.

1.6.6.1. Substituição de vogais em Karitiána
Algumas correspondências podem ser vistas entre o Karitiána e as demais
línguas do quadro. Observe-se como a vogal “o” de muitos dos itens em comparação é
substituída sistematicamente por “y” em Karitiána, como ocorre em 1, 4, 7 e 9:
(1) mão

po (Tb, Aw, Tp)

py (Ka)

(4) eu

on (Mu, Tp)

õot (Ga)

yn (Ka)

(7) pesado

posyi (Tb)

potyi (Aw)

(9) onça

ameko (Tp)

neko (Ga)

poxi (Mu)

potsi (Tp)

pyti (Ka)
omaky (Ka)

Ainda comparando o Karitiána com as outras línguas, note-se como, nos
exemplos 3, 5, 8 e 9, à vogal “e” das outras vai corresponder a vogal “a” em Karitiána:

(3) caminho

pe, ape (Tb)

me (Aw)

(5) você

ene (Tb)

en (Aw, Mu, Tp)

(8) marido

men (Tb, Aw, Tp)

(9) onça

ameko (Tp)

neko (Ga)

e (Mu)

ape (Tp)

be (Ga)

pa (Ka)

ẽet (Ga)

an (Ka)

met (Ga)

mana (Ka)
omaky (Ka)
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1.6.6.2. A vogal “y” do Tupinambá e do Awetí
Por outro lado, nos exemplos 2, 6 e 7, à vogal “y” do Tupinambá e do Awetí
vai corresponder a vogal “i” em todas as outras línguas do quadro:
(2) pé

py (Tb, Aw)

i (Mu)

pi (Ka, Ga)

tsito (Tp)

(6) mãe

sy (Tb, Aw)

xi (Mu)

ti (Ka, Ga)

tsi (Tp)

(7) pesado

posyi (Tb) potyi (Aw)

poxi (Mu) pyti (Ka) potsi (Tp) patii (Ga)

Em 10, a relação acima se mantém, só que restrita às línguas Mundurukú (Mu)
e Gavião (Ga), para as quais ao “y” do Tupinambá e do Awetí continua a corresponder
sistematicamente o “i”. Diferentemente, para as outras línguas da comparação (o Karitiána e o
Tuparí) temos, respectivamente, “e” e “y”.
(10) árvore

’yb (Tb) ’yp (Aw)

’ip (Mu) ’iip (Ga)

’ep (Ka) kyp (Tp)

Conforme observa Rodrigues, significativamente, essas alterações ocorrem, em
ambas as línguas, depois de uma consoante posterior18: no caso do Karitiána, uma oclusiva
glotal [’]; no caso do Tuparí, uma oclusiva velar19 [k], o que, em hipótese, pode ter
ocasionado tais mudanças.

18

“Posterior é o fonema que se realiza, quanto ao seu ponto de articulação, atrás da cavidade bucal, por oposição
aos fonemas anteriores, realizados no nível do palato duro, dos dentes ou dos lábios. (...) As consoantes
posteriores (dorsais), como [k, g] são realizadas com a parte posterior da língua contra a região posterior do
palato e a região velar.” (Dubois et al., 2004, p. 478).
19
Crystal (2000, p. 187, 265-266) explica que ‘oclusiva’ é um “termo usado na classificação fonética dos sons da
fala com base em seu modo de articulação. Refere-se a qualquer som produzido por um fechamento completo no
aparelho fonador” e que ‘velar’ é um “termo usado na classificação fonética dos sons consonantais com relação
ao ponto de articulação. Refere-se a um som produzido com o dorso da língua contra o palato mole (ou velum).
São exemplos de oclusivas velares o [k] e o [g] (...)”.
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1.6.6.3. O “t” do Gavião e do Awetí
Outra correspondência apontada pelo autor se estabelece entre o Gavião e as
demais línguas: o Gavião apresenta um “t” em final de palavra quando as outras exibem um
“n” também final, como se pode ver nos exemplos 4, 5 e 8:
(4) eu

on (Mu, Tp)

yn (Ka)

õot (Ga)

(5) você

en (Aw, Mu, Tp)

an (Ka)

ẽet (Ga)

(8) marido

men (Tb, Aw, Tp)

met (Ga)

Rodrigues ainda assinala que muitas outras relações poderiam ser facilmente
percebidas entre vários pares de itens do quadro em análise. Uma das correspondências que
poderíamos apontar seria a contida nas linhas 6 e 7, em que, para todo “t” (seguido de “y”) da
língua Awetí, corresponde, em Mundurukú, um “x”, e, em Tuparí, um “ts”:
(6) mãe

ty (Aw)

xi (Mu)

tsi (Tp)

(7) pesado

potyi (Aw)

poxi (Mu) potsi (Tp)

Nesses exemplos, além das mudanças envolvendo as consoantes, podemos
rever a correspondência entre o “y” do Awetí (ou ainda do Tupinambá) e o “i” nas outras
línguas. Quanto ao “i” que finaliza o item potyi, do Awetí (exemplo (7)), não encontra ele,
como se vê, nenhuma realização correspondente em seus cognatos.

1.6.6.4. Reconstruindo a casa
Além de apresentar essas correspondências sonoras, Rodrigues busca também
referir certos fatores responsáveis pela diferenciação entre línguas “aparentadas”,
demonstrando que muito da dessemelhança verificada entre itens cujas raízes têm a mesma
origem deve-se aos processos utilizados por cada língua para derivá-los.
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As expressões dispostas na linha 15 para o conceito “minha casa”, em
Tupinambá, Mundurukú e Tuparí, foram utilizadas pelo autor para exemplificar alguns desses
processos de derivação.
(15) minha casa

xe róka (Tb)

odyk’a (Mu)

wek (Tp)

Na verdade, as três expressões partem de raízes bastante parecidas para o
conceito “casa”, que têm em comum o som [k], precedido, em cada uma dessas línguas, por
vogais diferentes, conforme se consigna na linha 13:
(13) casa

ok (Tb)

yk (Mu)

ek (Tp)

A diferenciação desses itens se dá, aliás, por uma diferenciação vocálica
sistemática: as vogais “o”, “y” e “e” sendo utilizadas respectivamente pelo Tupinambá, o
Mundurukú e o Tuparí20, como pode ser visto na linha 14:
(14) folha

ob (Tb)

yp (Mu)

ep (Tp)

Ocorre que, muito embora as raízes para o conceito “casa” sejam
flagrantemente cognatas, e, como se viu, com uma distinção previsível para as vogais que
precedem o som do “k” presente nos três semantemas, a “construção” do conceito para
“minha casa” ocorrerá com estratégias diferentes para cada língua.
O Tuparí simplesmente prefixa a raiz “casa” (ek) com o pronome de 1ª pessoa
do singular, que, nessa língua, é “o” diante de consoante e “w” diante de vogal, do que resulta
o item “wek”.
O Mundurukú, cujo pronome de 1ª pessoa do singular também é “o”, intercala,
entre esse pronome e a raiz “yk”, o prefixo relacional “d” (que estabelece uma relação de
dependência entre a raiz e o pronome) e justapõe à raiz “casa” uma raiz classificadora (’a),
que designa objetos arredondados (referente à forma tradicional da casa), de que resulta o
item “odyk’a”
20

Em outras palavras, à vogal “o” do Tupinambá vão corresponder respectivamente as vogais “y” e “e” do
Mundurukú e do Tuparí (linhas (13) e (14)).
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No Tupinambá, também se antepõe à raiz o pronome pessoal de primeira
pessoa do singular, neste caso “xe” (que é uma forma abreviada de “ixe”), seguindo a este um
prefixo relacional “r”, e justapõe-se à raiz “ok” a desinência casual “a” (que serve para marcar
a função sintática da palavra na frase e é intercambiável por outras, a depender da função que
a palavra exerça na sentença), formando-se a expressão “xe róka”. Assim teríamos, nas três
línguas, para o mesmo conceito “minha casa” (15), as seguintes estruturas:
xe r-ók-a (Tb)

o-d-yk- ‘a (Mu)

w-ek (Tp)

eu rel. -casa -des.casual

eu -rel. -casa -arredond.

eu -casa

Como se vê, a aplicação de estratégias gramaticais diferentes para cada uma
das línguas acaba por torná-las, não obstante a sua origem comum, muito distintas entre si, a
ponto de os falantes de uma delas não compreenderem os falantes de outra.

1.6.6.5. O Prototupí
No caso em análise, em que se comparam línguas pertencentes a 6 famílias do
tronco Tupí, a suposição é de que cada uma delas provenha de uma língua mais antiga e já
extinta: o Tupinambá, pertencente à família Tupí-Guaraní, de uma língua a que poderíamos
chamar de Prototupí-guaraní; o Mundurukú, da família Mundurukú, do Protomundurukú; o
Karitiána, da família Arikém, do Protoarikém, etc..
Por sua vez, essas protolínguas (que se dividiram modernamente em várias
“descendentes”, formando famílias) seriam derivadas de uma língua ainda mais antiga, que
vem sendo denominada de Prototupí e deve ter existido há alguns milhares de anos.
Dessa língua antiquíssima e já desaparecida só se pode hoje recuperar alguns
fragmentos, pela comparação das línguas atuais (além das cognatas já extintas, mas
documentadas), e, efetivamente, o conhecimento de maiores detalhes do Prototupí depende
fundamentalmente do conhecimento que obtivermos de suas “netas” contemporâneas e, em
seguida, no nível de “família”, da reconstrução de suas respectivas línguas-mães.
De qualquer modo, Rodrigues (1994, p. 45) sugere que, com o conhecimento
que se tem atualmente sobre as línguas que compõem as famílias que formam o grande bloco
Tupí, para alguns conceitos já se pode entrever a conformação dos itens originais do
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Prototupí, como uma raiz *ekᵂ significando “casa”; uma raiz *pó, significando “mão”; uma
raiz *py, significando “pé”; uma raiz *men, significando “marido”, etc. (o asterisco, como já
foi dito, indica que se trata de formas hipotéticas).
Pelo método comparativo, também seria possível estabelecer os sons que
integravam essa língua ancestral. Com base nesses mesmos exemplos de Rodrigues, Gabas Jr.
(op. cit., p. 95-100) procedeu a um levantamento “didático” (visto que a partir de um número
muito restrito de línguas e de conceitos) dos sons vocálicos e consonantais do Prototupí, o
qual reproduziremos fazendo algumas adaptações.

1.6.6.6. Vogais do Prototupí
Mesmo a partir de um número realmente exíguo de itens em comparação,
poderíamos afirmar que a protolíngua teria um fonema vocálico *e, como se pode depreender
da linha 8:
(8) marido

men (Tb, Aw, Tp)

met (Ga)

mana (Ka)

itop (Mu)

No exemplo 8, não obstante a grande diferença do item do Mundurukú (‘itop’)
com os demais, temos 4 línguas (Tupinambá, Awetí, Tuparí e Gavião) contendo em suas
raízes o “e”, em posição interconsonantal, que deve ter se transformado em “a” em Karitiána.
Já a presunção de um protofonema *a no Prototupí está fortemente
demonstrada na linha 17, onde consta dos itens de todas as línguas, com exceção do Karitiána,
onde se tornou “o”:
(17) fruta

’a (Tb, Aw, Mu, Tp)

’aa (Ga)

’o (Ka)

Ainda relembrando que, num trabalho real de reconstrução, um número muito
superior de dados seria necessário, podemos perceber os reflexos de mais três vogais da
protolíngua nas linhas 1 (*o), 2 (*i) e 16 (*y), cada uma das quais apresentando um fonema
vocálico com maior recorrência:
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(1) mão

po (Tb, Aw, Tp)

by (Mu)

py (Ka)

pabe (Ga)

(2) pé

pi (Ka, Ga)

i (Mu)

tsito (Tp)

py (Tb, Aw)

(16) imaturo

kyr (Tb, Aw)

kyt (Tp)

kit (Mu)

kír-i (Ga)

ket (Ka)

No entanto, só a apreciação da maior recorrência de um dado fonema em
apenas um conceito das línguas em comparação (que, como vimos insistindo, estão em
número muito limitado) não é suficiente para dar segurança quanto a sua existência na
protolíngua.
Além disso, outros fatores podem se enredar na base dessas comparações,
como ocorre, por exemplo, com a linha 16, em que o surgimento do “y” no Tuparí (da mesma
forma que o “e” do Karitiána), poderia ser resultado de certas condicionantes, neste caso a
precedência de uma consoante posterior (“k”), conforme já foi sugerido para o conceito
“árvore” (10) (veja-se o item 1.6.6.2.).
No entanto, é forçoso reconhecer que não só o fonema vocálico “y”, mas
também as vogais “o” e “i”, estão presentes em vários outros itens das diversas línguas, o que
também pode ser um indício, ainda que menos forte, de que sejam reflexos de protofonemas
presentes na língua ancestral comum.
De qualquer modo, e com as reservas assinaladas acima, poderíamos
hipotetizar que o sistema vocálico do Prototupí seria o seguinte:

*i

*y

*e

*a

*o

Quadro (10): Hipótese para o sistema vocálico do Prototupí,
segundo Gabas Jr. (2003, p. 95-98).
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1.6.6.7. Consoantes do Prototupí
Quanto ao sistema consonantal, poderíamos, também de forma muito
simplificada, abstraí-lo de recorrências majoritárias dentro dos itens correspondentes a cada
conceito. Dessa forma, teríamos os protofonemas *p (linha 1), *t (linha 6), *m e *n (linha 8),
*k e *r (linha 16) e *’ (linha 17):
(1) mão

po (Tb, Aw, Tp)

py (Ka)

pabe (Ga)

by (Mu)

(6) mãe

ty (Aw)

ti (Ka, Ga)

tsi (Tp)

sy (Tb)

(8) marido

men (Tb, Aw, Tp)

met (Ga)

mana (Ka)

itop (Mu)

(16) imaturo

kyr (Tb, Aw)

kír-i (Ga)

kit (Mu)

ket (Ka)

(17) fruta

’a (Tb, Aw, Mu, Tp)

’o (Ka)

’aa (Ga)

xi (Mu)

kyt (Tp)

Gabas Jr. assinala que, com relação ao protofonema *p, a linha 1 mostra sua
ocorrência em todas as línguas do quadro, com exceção do Mundurukú, que em seu lugar traz
a consoante “b”, que pode ser interpretada como uma transformação sofrida, nessa língua,
pelo protofonema em ambiente de início de palavra.
Podemos notar também uma maior incidência de “t” na linha 6, que ocorre nas
línguas Awetí, Karitiána e Gavião, e aparece como um componente da africada21 “ts”, na
língua Tuparí.
No entanto, não podemos deixar de observar que também neste caso existem
certas condicionantes operando: conforme já foi assinalado (item 1.6.6.3.), tanto a africada
“ts” do Tuparí, quanto a fricativa “x” do Mundurukú, estão relacionadas com a ocorrência de
“ty” em Awetí. Isso pode sugerir que o protofonema “t”, no âmbito dessas duas línguas,
submeteu-se a certas constrições sonoras que o levaram a se transformar em “ts” e “x”.
A linha 8 aponta firmemente para a existência do protofonema *m, que se
apresenta em 5 das línguas comparadas (estando ausente apenas do Mundurukú, que parece

21

Segundo Crystal (2000, p. 20), ‘africada’ é um “termo usado na classificação dos sons consonantais com base
em seu modo de articulação: refere-se ao som emitido quando gradativamente se libera a pressão do ar por trás
de um fechamento no aparelho fonador. O ar liberado inicialmente produz uma oclusiva, mas a separação que se
dá em seguida é suficientemente lenta para produzir uma fricção audível; portanto, há um elemento fricativo no
som. (...) Em alguns dialetos do português, o [t] e o [d] são pronunciados desta forma, como em tia ([tʃia]) ou dia
([dʒia])”. Em português, a africada “ts” pode ser encontrada no item “tsé-tsé” (tipo de mosca).
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contrapor efetivamente uma raiz distinta) e ainda para o reflexo de *n, que se teria tornado “t”
em Gavião, em ambiente de final de palavra.
A presunção de um protofonema *k é fortíssima na linha 16, onde aparece em
todos os itens, mas o estabelecimento de um protofonema *r encontra-se numa situação bem
mais complicada, já que, no mesmo ambiente de final de palavra, concorre com o fonema “t”,
que tem 3 ocorrências.
Ademais, de acordo com o que adverte Gabas Jr., o fato de já haver sido
deduzido um protofonema *t na linha 6, não inviabiliza a ocorrência de um segundo “t”, já
que estão localizados em ambientes diferentes: o primeiro em início e o segundo em final de
palavra.
Por outro lado, o autor afirma que, embora uma solução satisfatória para essa
indefinição dependeria da coleta e análise de mais dados, as duas hipótese poderiam ser assim
justificadas: caso se comprove a ocorrência de *r, teríamos que pressupor que esse
protofonema transformou-se em “t” (em Mundurukú, Karitiána e Tuparí) em ambiente de
final de palavra; caso se postule um reflexo de “t”, esse teria mudado em “r” (nas línguas
Tupinambá e Awetí), em ambiente de final de palavra, e, na língua Gavião, em ambiente
intervocálico.
Por fim, ao lado de um possível, mas menos fundamentado, protofonema *r,
temos ainda outro, de fortíssima probabilidade, o protofonema * ’, que aparece em todos os
itens da linha 17, completando o sistema consonantal do Prototupí, que teria a seguinte
conformação:

*p

*t

*k

*m

*n

*(r)

*’

Quadro (11): Hipótese para o sistema consonantal do Prototupí,
segundo Gabas Jr. (2003, p. 98-100).

Gabas Jr. assinala, contudo, que o trabalho de reconstrução de uma língua
compreende, além da reconstrução fonético-fonológica, também a reconstrução das
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configurações morfológicas e sintáticas, nas quais se devem observar procedimentos análogos
de análise e levantamento de hipóteses.
No entanto, o processo de reconstrução das línguas ancestrais já extintas
dependerá do conhecimento que se tem das línguas derivadas, e a própria classificação das
línguas em blocos, famílias e subgrupos está absolutamente vinculada à quantidade e
qualidade dos dados que estão disponíveis para a análise. Assim, o estudo das línguas
indígenas contemporâneas tem importância não só para o conhecimento desses sistemas
únicos, mas também para a reconstrução de sistemas já desaparecidos, além de uma maior
compreensão dos processos que atuam na modificação das línguas humanas até que se tornem
outras, bem como das variadas possibilidades de manutenção, transformação e reestruturação
dos significados produzidos pela linguagem verbal.

1.7. Classificação das línguas indígenas brasileiras

A classificação das línguas indígenas brasileiras que adotamos neste trabalho é
a apresentada por Rodrigues em sua obra de 1986/1994, mas com as atualizações
apresentadas pelo autor em seu artigos de 1997 e 2005. A lista completa de línguas e famílias
com informações quanto à localização e número de falantes está consignada no Apêndice III
desta dissertação, onde estão reunidas em 5 quadros: “Tronco Tupí”; “Tronco Macro-Jê”;
“Famílias Maiores”, contendo os conjuntos Karíb, Aruák, Páno e Tukáno (e ainda um quadro
anexo contendo dialetos de uma língua da família Aruák, o Baníwa do Içana); “Famílias
Menores”, contendo 12 famílias com um número igual ou inferior a 7 línguas; e um quinto
quadro para os “Isolados Linguísticos”. No referido anexo, precedendo os quadros, há
comentários sobre o processo de “síntese” das três classificações de Rodrigues acima
referidas, e, ao final, um índice de línguas.
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1.7.1. Tronco Tupí
O tronco Tupí é o que possui maior número de famílias e a família que possui
mais línguas, o Tupí-Guaraní. Trata-se de povos que, à época da chegada dos europeus,
exerciam uma espécie de hegemonia dentro do território brasileiro e regiões vizinhas (Ribeiro,
1997, p. 29 e 32):
(...) índios de fala tupi, bons guerreiros, se instalaram, dominadores, na
imensidade da área, tanto à beira-mar, ao longo de toda a costa atlântica e
pelo Amazonas acima, como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o
Guaporé, o Tapajós, até suas nascentes. (...) não era obviamente, uma nação,
porque eles não se sabiam tantos nem tão dominadores. Eram, tão-só, uma
miríade de povos tribais, falando línguas do mesmo tronco, dialetos de uma
mesma língua, cada um dos quais, ao crescer, se bipartia, fazendo dois povos
que começavam a se diferenciar e logo se desconheciam e se hostilizavam. (...)
Apesar da unidade linguística e cultural que permite classificá-los numa só
macroetnia, oposta globalmente aos outros povos designados pelos
portugueses como ‘tapuias’ (ou inimigos), os índios do tronco tupi não
puderam jamais unificar-se numa organização política que lhes permitisse
atuar conjugadamente. Sua própria condição evolutiva de povos de nível tribal
fazia com que cada unidade étnica, ao crescer, se dividisse em novas entidades
autônomas

que,

afastando-se

umas

das

outras,

iam

se

tornando

reciprocamente mais diferenciadas e hostis.

Uma evidência dessa grande dispersão e predomínio continental dos povos e
línguas Tupí está na notável distribuição geográfica de sua família genética mais populosa. O
Tupí-Guaraní, conforme assinala Rodrigues (1994, p. 32), destaca-se, entre outras famílias
linguísticas da América do Sul, pela extraordinária extensão territorial em que, já no século
XVI, distribuíam-se suas línguas, cobrindo regiões de praticamente todo o litoral brasileiro e a
bacia do rio Paraná. Atualmente, encontram-se línguas dessa família espalhadas pelo
Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, da mesma forma
que por países vizinhos, como a Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia,
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Paraguai e Argentina, o que indica que os antepassados desses povos empreendiam várias e
longas migrações.
Todas as outras famílias linguísticas do bloco Tupí, segundo Rodrigues (1994,
p. 42), situam-se exclusivamente dentro dos limites do território brasileiro: as famílias
Arikém, Mondé, Ramaráma e Tuparí, no Estado de Rondônia; a família Mundurukú, em
alguns afluentes do Tapajós e do Madeira; a família Jurúna, no alto Xingu. Além dessas
famílias, o tronco Tupí possui 3 línguas relativamente isoladas: o Awetí, falado no alto Xingu;
o Mawé, falado entre o baixo Tapajós, o baixo Madeira e o Amazonas; e o quase extinto
Puruborá, do Estado de Rondônia, que hoje só conta com 2 falantes.
Em síntese, o tronco Tupí se constitui de 7 famílias genéticas: Tupí-Guaraní
(com 33 línguas e dialetos), Arikém (1 língua), Mondé (com 7 línguas), Tuparí (com 3
línguas), Jurúna, Mundurukú e Ramaráma (cada uma com 2 línguas); e 3 línguas isoladas ao
nível de família: o Awetí, o Mawé e o Puruborá.
A seguir veja-se uma representação arbórea do bloco Tupí, com base em
Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005), que pretende arrolar todas essas línguas ainda faladas do
tronco. Na ilustração, as línguas diretamente ligadas à protolíngua do bloco (no caso, o
Prototupí) são, como se disse, “relativamente isoladas”, ou seja, estão relacionadas com as
outras do tronco, mas não se aproximam delas a ponto de formar uma “família”.
Os nomes dos conjuntos de línguas (ou dialetos) estão colocados um pouco
acima do nível das línguas, mas seus elementos, um pouco abaixo delas. O Tupinambá,
“língua morta”, consta do desenho por sua importância histórica, e está representado mais
acima do nível das línguas, identificando a sua antiguidade com relação às demais.
O grupo Kokáma fica um pouco superior aos demais conjuntos ilustrando a
possibilidade de que seja constituído de línguas, embora a pressuposição de que sejam
dialetos não possa ser descartada. Hipóteses de sua ascendência (se diretamente da
protolíngua da família ou do Tupinambá) estão representadas por linhas pontilhadas.
A linha pontilhada com final em seta colocada ao lado dos elementos da
família Tupí-Guaraní indica que esta possui outras línguas fora do território brasileiro.

Tupí

Arikém

Jurúna

Mondé

Mundurukú

Ramaráma

Tuparí

Tupí-Guaraní

TB
KA JU XI AB AR CL GA MO PT ZR KU MD KR IT AT KP MK SK TP WY

AK

AY AM AN AP AW AX AA AV GJ

AT ST PA

KA: Karitiána

JU: Jurúna
XI: Xipáya

KU: Kuruáya
MD: Mundurukú

KR: Káro
IT: Itogapúk

AB: Arára do Beiradão
AR: Aruá
CL: Cinta-larga
GA: Gavião
MO: Mondé
PT: Paitér
ZR: Zoró

Paulo Sérgio Reis de Abreu (2008/2013), com base em
Aryon Dall’Igna Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005).

AT: Akuntsú
KP: Kepkiriwát
MK: Makuráp
SK: Sakirabiát (Mekém)
TP: Tuparí
WY: Wayoró

Indica relação
hipotética.
Indica que a família
tem outras línguas
fora do Brasil.

AK: Akwáwa
AT: Asuriní do Tocantins
ST: Suruí do Tocantins
PA: Parakanã

AY: Amanayé
AM: Amondáwa
AN: Anambé
AP: Apiaká
AW: Araweté
AX: Asuriní do Xingu
AA: Aurê-Aurá
AV: Avá-Canoeiro
G J: Guajá
GU: Guaraní
KV: Kayová
MB: Mbyá
NH: Nhandéva

TB: Tupinambá (Tupí Antigo) †
NG: Nheengatú (Tupí Moderno)

Figura (09): Tronco Tupí no Brasil, com base em Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005).

GU

KK
NG

KV MB NH

KK OM

KP KY KB

PN

TR WP XT ZO

DH JU KN PN TH UR

KK: Kokáma
KK: Kokáma
OM: Omágua (Kambéba)
KP: Kaapór (Urubú)
KY: Kamayurá
KB: Kayabí

TN

AW MA PB

GR TB

AW: Awetí

MA: Mawé

PN: Parintintín (Kagwahív, Kawahíb)
DH: Diahói
JU: Júma
KN: Karipúna
PN: Parintintín
TH: Tenharín
UR: Uruwewauwáu

TR: Tapirapé
WY: Wayampí
XT: Xetá
ZO: Zo’é
TN: Tenetehára
GJ: Guajajára
TB: Tembé

PB: Puruborá
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1.7.2. Tronco Macro-Jê
Exclusivamente brasileiras são as línguas e famílias linguísticas que constituem
o tronco Macro-Jê. De acordo com Rodrigues (1994, p. 47), esse bloco, cujo reconhecimento
até agora está assentado em bases muito menos claras que as existentes para o tronco Tupí,
tem como constituinte principal a família linguística Jê, que congrega línguas faladas
principalmente nas regiões de campos e cerrados e se estende de regiões meridionais do
Maranhão e do Pará, em direção ao sul, pelos estados de Goiás e Mato Grosso, até os campos
dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A família Jê possui 9 elementos principais: 5 são considerados simplesmente
línguas (Apinayé, Kreen-akarôre, Suyá, Tapayúna e Xokléng), 4 são conjuntos de línguas ou
dialetos. Os conjuntos são o Kaingáng, com 4 línguas ou dialetos; o Kayapó, com 8
elementos; Timbíra, com 4; e o grupo Akwén, constituído pelo Xakriabá (provavelmente já
extinto), o Xavánte e o Xerénte, de forma que toda a família é formada por 27 línguas e
dialetos.
Além do grande conjunto Jê, foram incluídas no Tronco Macro-Jê as famílias
Boróro (2 línguas), Botocúdo (1 língua), Karajá (3 línguas) e Maxacalí (3 línguas, embora 2
provavelmente estejam extintas), além de 4 línguas relativamente isoladas, o Guató, o Ofayé,
o Rikbák (ou Rikbaktsá) e o Yatê (ou Fulniô).
Rodrigues assinala que os grupos Macro-Jê contrastam com os povos Tupí, em
especial os de línguas da família Tupí-Guaraní, que viviam em áreas de floresta tropical e
subtropical, e Ribeiro (op. cit., p. 111) diferencia-os mesmo quanto à forma com que reagiam
ao assédio dos colonizadores:
Esses Tapuia eram, principalmente, povos de sistema adaptativo ajustado às
condições do cerrado, muito contrastante com o modo de vida dos agricultores
da floresta tropical. Sua própria forma de fazer a guerra era outra, preferindo
desfechar golpes de tacape ou varar o inimigo com lanças. Como cativos,
eram quase inúteis por não terem familiaridade nenhuma com os hábitos
agrícolas dos Tupi-Guarani adotados pelos mamelucos, mas, sobretudo, por
exigirem vigilância permanente para não fugirem, matando, se possível, seu
captor.

75

1.7.3. Famílias maiores
Quanto às quatro maiores famílias linguísticas que não estão vinculadas a
nenhum tronco (Aruák, Karíb, Páno e Tukáno), a sua situação é de blocos que se estendem
por vários países do continente. As famílias Aruák e Karíb, por exemplo, à época da chegada
dos europeus ao continente americano, dividiam e disputavam muitas regiões do Caribe, e
suas línguas basicamente se entrelaçam em áreas da Guiana, Suriname, Guiana Francesa e
Venezuela.
Os povos de línguas Aruák, que, da mesma forma que os Tupí-Guaraní,
também se caracterizam por grande dispersão geográfica, distribuem-se na ampla região
guianesa e daí para oeste, sudoeste e sul, alcançando os estados do Amapá, Roraima,
Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre, bem como outros países limítrofes,
como o Peru e a Bolívia.
Rodrigues (1986/1994, p. 66-68) relata que algumas línguas Aruák, como o
Warekéna, o Tariána (Taliáseri) e o Baníwa do Içana (línguas muito parecidas faladas no Rio
Negro e seus afluentes), dividiram-se em muitos dialetos, que na região recebem um nome na
língua a que pertencem e outro na Língua Geral Amazônica (Nheengatú), em geral ligando o
povo a um bicho (tatu, onça, vespa, etc.).
O Warekéna, por exemplo, teria, entre outros, o dialeto Túke-dákenei ou, em
Língua Geral, Kuisí-tapúya (“gente do vagalume”). Rodrigues informa que os grupos Tariána,
em razão de terem se transferido do Rio Içana para o Uaupés (onde passaram a falar a língua
Tukáno, de seus vizinhos) está praticamente extinta. Aparentemente só o grupo que fala o
dileto Íyemi ou Yuruparí-tapúya manteria a língua Tariána.
O Baníwa do Içana conta com mais de 20 grupos espalhados pelo rio Içana, um
dos principais afluentes do Rio Negro, e por alguns afluentes do Içana. Alguns desses grupos
são às vezes referidos como Karútana para os do baixo Içana e Koripáka (Koripáko) para os
do alto Içana e vários tiveram dados linguísticos publicados. Entre os Karútana, temos, por
exemplo, os Adáru-minanei (Arára-tapúya: ‘gente da arara’), os Dzawí-minanei (Yawaretêtapúya: ‘gente da onça’), etc.; entre os Koripáka, temos os Adzáneni (Tatu-tapúya: ‘gente do
tatu’), os Kapité-mnanei (Kuatí-tapúya: ‘gente do quati’), etc..22

22

Veja-se, no Apêndice III desta dissertação (Quadro IIIa), relação com vários dialetos do Baníwa do Içana, com
seus nomes em Baníwa do Içana, seguidos dos nomes em Nheengatú e do significado.
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Já as línguas Karíb, além de se situarem em regiões da costa norte da América
do Sul e pequenas Antilhas (propagando-se igualmente pela Guiana Francesa, Suriname,
Guiana e Venezuela), ocupam ainda muitas áreas do território brasileiro, mormente ao norte
do rio Amazonas (Estados do Amapá, Roraima, norte do Pará e Amazonas), havendo, todavia,
línguas ao sul do Amazonas, situadas essencialmente ao longo do rio Xingu (Rodrigues, 1994,
p. 65-66, 57-58).
Conforme ainda assinala Rodrigues (1994, p. 83, 77) também ao norte do rio
Amazonas, distribuem-se as línguas da família Tukáno (antigamente conhecida como família
Betóya), que se espalham pelo noroeste da Bacia Amazônica, sobretudo ao longo do rio
Uaupés (um dos grandes formadores do rio Negro), estendendo-se pelo Estado do Amazonas,
Colômbia, Equador e Peru; enquanto a família Páno (com línguas também na Bolívia e no
Peru), no Brasil está situada preponderantemente no sul e oeste do Estado do Acre, de onde se
espraia até o oeste de Rondônia e, por outro lado, penetra o Estado do Amazonas, entre os rios
Juruá e Javari.
No Brasil, a situação dessas quatro famílias é a seguinte: Aruák (19 línguas e
dialetos), Karíb (21 línguas), Páno (17 línguas) e Tukáno (14 línguas).

1.7.4. Famílias menores
Pelo menos 6 das 12 famílias que integram o quadro “Famílias Menores”,
exposto no Apêndice III deste trabalho, contêm línguas que são faladas em outros países.
Cinco delas já constavam da classificação mais antiga de Rodrigues (1986/1994): a família
Arawá (para cujas línguas já se postulou um parentesco – ainda não comprovado – com a
família Aruák), que se estende do Brasil (estados do Amazonas e do Acre) ao Peru; a família
Guaikurú, com línguas faladas majoritariamente por povos habitantes do Chaco paraguaio e
argentino, cuja única representante no Brasil é a língua Kadiwéu, da Serra de Bodoquena
(Mato Grosso do Sul); a família Makú com línguas distribuídas pela região dos afluentes do
rio Negro (Estado do Amazonas) e a Colômbia; a família Txapakúra, presente no vale do
Guaporé e nos afluentes da margem direita do rio Madeira, no oeste de Rondônia e no sul do
Amazonas, mas para a qual Rodrigues cita a língua Moré, falada na Bolívia; e a família
Yanomámi, com 4 línguas, todas faladas no Brasil (Estado de Roraima e norte do Amazonas)
e também na Venezuela, ou seja, neste caso específico sem alteração quanto ao número de
línguas da família (Rodrigues, 1994, p. 66, 71, 73, 76, 87, 88, 89).
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Além dessas, surge na classificação de Rodrigues (2005), mais 2 famílias
“internacionais”: família Bóra (língua: Miránha), que tem mais uma língua (Muináne), falada
na Colômbia (Ethnologue, 2013); e a família Samúko, constituída, segundo ainda o
Ethnologue, pelas línguas chamacoco (1.800 falantes no Paraguai: não se mencionam os 40
falantes em território brasileiro apontados por Rodrigues) e “Ayoreo”, falada no Paraguai
(2.600 falantes) e na Bolívia (1.700 falantes). O caso das famílias Bóra e Samúko é similar ao
da família linguística Guaikurú, que, no Brasil, apresenta somente a língua Kadiwéu, mas tem
outros representantes fora do Brasil, como o Tóba da Argentina (Rodrigues, 1994, p. 73-74).
O artigo de 2005 também apresenta a família Chiquito (língua Chiquitano). No
entanto, a língua Chiquito (Chiquitano, Tarapecosí), com a maior parte dos falantes na Bolívia
(5.860), é classificada pelo Ethnologue (17ª ed.) como língua isolada.
Da classificação mais antiga, apenas 3 famílias contêm línguas que são faladas
exclusivamente em território brasileiro. São as famílias Katukína, com 4 línguas, faladas no
sudoeste do Amazonas, nos altos cursos dos rios Juruá, Jutaí e Javari; Múra, com 2 línguas,
situadas no Estado do Amazonas (margem direita do rio Madeira); e Nambikwára (10
línguas e dialetos), bloco que se estende do noroeste de Mato Grosso ao sudeste de Rondônia
(Rodrigues, 1994, p. 79, 78, 74).
Do mesmo modo, restritas ao território brasileiro, as famílias Jabutí
(Rondônia) e Irántxe (Mato Grosso), também apresentadas em Rodrigues (2005), foram
formadas por línguas que se classificavam como isoladas em Rodrigues (1986/1994). Com
efeito, em 2005, os isolados linguísticos Jabutí e o Arikapú deram origem à família Jabutí; o
Irántxe e o Mynký (antes dispostos como uma única língua, ou como dois povos de uma única
língua), formaram a família Irántxe.

1.7.5. Isolados linguísticos
Em razão dessas reuniões de isolados linguísticos para formar novas famílias
genéticas, o que retirou 3 línguas do conjunto das 10 línguas isoladas apresentado por
Rodrigues (1986/1994), e da inclusão da língua Chiquito (Chiquitano, Tarapecosí)
(Rodrigues, 2005), o quadro “Isolados Linguísticos”, no Apêndice III deste estudo, passou a
apresentar 8 línguas.
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Dessa forma, temos, como línguas isoladas, além do Chiquitano ou Chiquito,
falado no Brasil e na Bolívia, o Tikúna, a língua indígena mais populosa do Brasil, com
32.613 falantes, situada no Solimões (Estado do Amazonas), mas também falada no Peru; o
Aikanã e o Kwazá, cujos povos vivem juntos na mesma região, no sudeste de Rondônia,
com, respectivamente, 264 e 25 falantes; o Trumái, no alto Xingu, com 120 falantes; além de
duas línguas que se encontram em situação demográfica realmente terminal, o Kanoê, falado
em Rondônia, com 6 falantes; e o Máku, de Roraima, com apenas 1 “falante”.
Talvez haja ainda o Awakê, que foi assinalado em 1994 como situado no
Estado de Roraima, com “possivelmente 17 falantes”, mas não foi referido em 2005, o que
pode ser um indicativo de seu recente desaparecimento. No entanto, preferimos interpretar tal
omissão como um simples lapso e ainda consignamos o Awakê no quadro dos isolados
linguísticos brasileiros, que ainda contaria com 8 línguas, que, sob o ponto de vista
“genético”, equivaleriam a 8 troncos linguísticos, constituídos cada qual de apenas uma
língua.
Rodrigues (1994, p. 94-95) adverte que, infelizmente, com exceção do Tikúna,
que é relativamente populoso e já recebeu alguns estudos no Peru (e começa a ser estudado no
Brasil), todas as outras línguas isoladas brasileiras, antes de serem mesmo que
superficialmente conhecidas, já se encontram em processo de extinção.

1.7.6. Diversidade linguística extraordinária
A classificação das línguas indígenas brasileiras evidencia uma extraordinária
diversidade linguística em nosso território, o que decorre não só da quantidade de línguas
ainda existentes, mas também de sua diversidade “genética”.
Veja-se que podemos considerar, como fez Rodrigues (2005), as línguas
“isoladas” e as “relativamente isoladas” como verdadeiras famílias linguísticas de que só
restou uma língua, o que é completamente provável, tendo em vista as perseguições e
assassinatos infligidos contra nossos aborígines desde o princípio do século XVI até nossos
dias, com o extermínio formidável de povos, culturas e línguas.
Ademais, em termos “genéticos”, uma família, com uma ou 200 línguas, será
sempre uma expressão diferenciada da evolução linguística. Sendo assim, teríamos no Brasil,
em meio a cerca de 180 línguas, a espantosa soma de 43 famílias linguísticas. Note-se que o
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continente australiano, reconhecidamente um espaço de espetacular diversidade linguística,
possui aproximadamente 260 línguas, mas todas elas pertenceriam a uma única “família
genética” (Dixon, 1994, p. 4).
Para uma pequena demonstração de nossa diversidade linguística, no âmbito da
comparação entre “palavras”, apresentaremos no quadro seguinte, itens de 23 línguas, cada
qual pertencente a uma família diferente, que foram pinçados em Rodrigues (1994, p. 22, 44,
48, 58, 69, 71, 74-80, 84, 88, 90, 97).
O quadro traz 10 conceitos (5 para partes do corpo e 5 para elementos da
natureza) e apresenta 7 isolados linguísticos, uma língua de uma família do tronco Tupí, outra
de uma família do Macro-Jê, uma língua para cada uma das “famílias maiores” (Aruák, Karíb,
Páno e Tukáno), além de 10 línguas de famílias do quadro “famílias menores”.
A relação tem muitas lacunas, mas podemos, muito embora algumas
coincidências (empréstimos lexicais?), como ocorre com o item para “dente” (em Trumái e
Katukína), ou para “pedra” (em Kanoê e Kwazá), apreciar uma impressionante diversidade
lexical.
Vejam-se, por exemplo, conceitos como “mão”, “água” e “sol” (que no quadro
estão quase completos). Mesmo que informalmente, para se ter uma dimensão da diversidade
lexical dentro do acervo linguístico brasileiro, observe-se que em espanhol, italiano, francês,
inglês e alemão, os itens para “mão” seriam respectivamente mano, mano, main, hand, hand;
para “água”, agua, acqua, eau, water, wasser; e para “sol” teríamos sol, sole, soleil, sun,
sonne.
Por fim, resta destacar que a diferenciação lexical é apenas um nível da
comparação linguística, e bastante superficial, e que grandes distâncias estruturais muito
provavelmente vão existir entre essas línguas e famílias.
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Conceito
Família

Língua
cabeça dente língua

Isolados

Aikanã

tinũpa

Awakê

mui

mão

walu

ine

kakoati ake

takohẽ

Kanoê

kote

pe

tau

Kwazá

tsoty

Máku

olho

fogo

pedra

sol

terra

hane

hine

haji

deri

du

umatakomã gakoa

okoã

a’ne

mo’ka uiji

ihẽ

so

kãi

kunĩ

ini

aki

kuikae

tepyh

miki

tsoỹ

’etỹi

hãã

hi

aki

khoosa tsaana

kete

wumu dute

suko

sukute

na’me

nühẽ

line

ke’le

bu’te

Tikúna

eru

pyta

kony

me

’ety

de’a

yy

nũta

ya’ky

nanu

Trumái

kut

i

ano

kanap

hon

misu

so

liki

atela

tenetne

ý

tatá

ytá

cuára

ybý

’ẽẽnẽ

bââdâ

TupíGuaraní

Tupinambá

Jê

Xavánte

Aruák

Tariána

Karíb

Galibí

Páno

Kaxinawá

Tukáno

Tukáno

Arawá

Yamamadí

Guaikurú

Kadiwéu

dakilo

Irántxe

Irántxe

mate

Jabutí

Jabutí

ekoaka ru

nutere

Katukína

Katukína

ki

noko

Makú

Húpda

Múra

Pirahã

kamuka

água

po
’rã

tò
enene

buxka

xyta

hana

kapi

mykỹ

uni

hipada kamoi

tuna

topu

byru

hyny

maxax bari

kahpea

ahko

pehkame

paha

dzipu

depo
baaGad23
biuhu iakĩnãti mimã

i
tâgn

’apapai

mâna

nuhore

honka

mbirukuku pitse

paki

iko

watahi

dèpũh
kosí

Nambikwára Sabanê

wi

pai:l

Txapakúra

Torá

iat

kapiak

um

tok

Yanomámi

Yanomámi

na

aka

ikyky

mamo

he

mai

mahi

wetiGa aligeGe
kutake’i

’iipópai ’oái

wéiu

pii

ãina

alo’u

ire’i

bata

ta

toho

mika

txa

houng

ihta
paih

wèdòh

’a’ái

hisi
nu

kom

apyto

timak

Quadro (12): Comparação entre línguas indígenas brasileiras de 23 “famílias” linguísticas, a partir de itens pinçados
de Rodrigues (1994).
23

Rodrigues (1994, p. 23-24) assinala que as consoantes q e G do Kadiwéu são oclusivas, respectivamente surda e
sonora, “e uvulares (contato da língua com a porção posterior do véu palatino, terminada na campainha ou úvula) (...)
(noqo ‘dia’, amoGo ‘nevoeiro, poeira’, aqiidi ‘rio’, eGiadi ‘macaco’)”. Trata-se dos mesmos sons que os símbolos q e
G representam no Alfabeto Fonético Internacional.
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1.8. Língua como recorte

Segundo Neves (2002), teve início num tempo situado entre 12.000 e 20.000
anos o longo processo de povoamento humano da Amazônia24, quando os primeiros grupos
asiáticos chegaram de sua demorada migração até a América do Sul. Esses grupos vinham
perseguindo grandes manadas de animais gregários que se espalhavam pelas savanas do
continente americano e, nessa época, a própria Amazônia era uma imensa região de savanas,
com poucas áreas cobertas de florestas, apenas algumas manchas de matas situadas ao longo
dos rios que atravessavam as terras baixas.
Era o período dos grandes animais pré-históricos, como o mastodonte, o
toxodonte e a preguiça gigante, que serviam de alimento a esses grupos nômades que se
instalavam no continente, animais que foram extintos no fim do pleistoceno (época geológica
compreendida entre 126 mil e 11 mil e 500 anos atrás), última das grandes idades glaciais.
Há 12.000 anos, houve o aquecimento do planeta, ocasionando um aumento de
umidade e a expansão dos espaços florestais. À medida que a floresta se alargava, os animais
da megafauna iam desaparecendo com a diminuição de suas áreas de pastagem. Em seu lugar
surgiam animais de menor porte, mais adaptados aos sistemas florestais, e a fauna aquática
também crescia, com o aumento dos cursos d’água, que ficavam cada vez mais caudalosos.
Essas

mudanças

climáticas

alterariam

completamente

os

meios

de

sobrevivência dos grupos que habitavam a região, que deixaram de ser meros caçadores
nômades e passaram a usufruir de uma mais variada fonte alimentar, com o início de
experiências de domesticação de animais e o desenvolvimento de técnicas de plantio e cultivo
de raízes, especialmente a mandioca, que se tornaria a base alimentar dessas comunidades.
Ainda segundo Neves (op. cit.), essas mudanças deram início ao que se
denominou “Cultura de Floresta Tropical”, que consistia de agricultura rudimentar, caça,
24

A bibliografia que consta do artigo de Neves é a seguinte: AQUINO, Txai Terri; IGLESIAS, Marcelo.
Kaxinawá do Rio Jordão: história, território, economia e desenvolvimento sustentado. Rio Branco, Comissão
Pró-Índio do Acre, 1995.// COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DO ACRE (Organizadora). História indígena, Rio Branco,
Comissão Pró-Índio do Acre, 1996.// MEGGERS, Betty. Amazônia: A ilusão de um paraíso. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1987.// PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília: Ed. UNB, 1992.// DIAS
JR., Ondemar; CARVALHO, Eliana. As estruturas de terra da arqueologia do Acre. Rio de Janeiro: IAB, 1998
(série Arqueo-IAB, publicações avulsas nº. 1).// CUNHA, Manuela Carneiro (organizadora). História dos índios
no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1998, 2ª ed.).// URBAN, Greg.
História da cultura brasileira segundo as línguas nativas. In: Cunha, Manuela C. (organizadora), 1998, p. 87102.// RENARD KASEVITZ, France-Marie. História Kampa - memória Ashaninka. In: Cunha, Manuela C.
(organizadora), 1998, p. 197-212.// ERIKSON, Philipie. Uma singular pluralidade: a etno-história pano. In:
Cunha, Manuela C. (organizadora), 1998, p. 239-252.// NIMUENDAJU, Curt. Mapa etno-histórico. Rio de
Janeiro, IBGE, 1987.
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pesca e coleta de sementes e frutos espalhados pela mata, e ainda da fabricação de cerâmica.
Surgia, pois, uma nova organização social, mais sedentária, cujos vestígios têm sido
encontrados em sítios arqueológicos por toda a Amazônia.
Assim, dentro da imensidão da selva amazônica, ou separados por serras e
distâncias, ao longo de um imenso planalto, cerrados e caatingas, povos que se distanciaram
uns dos outros, por séculos ou milênios, face às barreiras terríveis da vegetação e do
emaranhado de rios, alagados e igarapés, foram gestando lentamente suas línguas, em
condições de isolamento provavelmente únicas na história da humanidade.
Com efeito, Rodrigues (1999) afirma que as estimativas mais conservadoras
situam num passado de 12.000 anos a época da chegada do homem à América do Sul, mas
recentes pesquisas arqueológicas apontam como possível que o continente venha sendo
ocupado há uns 50.000 anos. Portanto, as expectativas, mesmo as mais cautelosas, são de que
o homem teve um longo tempo para ocupar um amplo espaço, adaptar-se a suas
características ecológicas, e, dividindo-se em inumeráveis subgrupos ao longo desses
milênios, engendrar novas línguas.
Se uma propriedade universal da linguagem humana é modificar-se de geração
para geração (mudanças mediadas e limitadas pelo consenso coletivo e pelas necessidades de
comunicação), a divisão desses grupos e seu afastamento por milhares de anos deu ensejo a
grandes diferenciações daquela língua ou línguas que os imigrantes pré-históricos traziam.
Cada nova língua refletindo as mudanças na cultura e organização social dos povos que as
falavam, bem como as influências de outras línguas com que episodicamente tiveram contato.
Some-se a isso o fato de que a América do Sul é praticamente uma ilha, isto é,
trata-se de uma península, ligada ao restante do continente americano por um estreitíssimo
istmo e separada dos outros pelos maiores oceanos, o que possibilitou que muitos processos
linguísticos desenvolvidos em outras porções planetárias não influenciassem os processos
aqui em evolução, os quais poderiam coincidir com aqueles, em razão das próprias
características universais do comportamento linguístico, ou deles divergir profundamente,
colocando, não raro, em cheque muitas das concepções teóricas universalistas (Rodrigues,
1999).
Exemplos de características inusitadas em línguas indígenas brasileiras são
citados também em Rodrigues (1999), como o caso da língua Pirahã (família Múra), falada
junto a um dos afluentes do rio Madeira (Estado do Amazonas). Essa língua apresenta o que
talvez seja o menor inventário fonológico de todas as línguas do mundo, constituindo-se de
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apenas 10 sons básicos para a produção de palavras (6 consoantes, 3 vogais e uma fricativa
glotal).
Todavia, isso não quer dizer que uma das características das línguas indígenas
seja uma maior simplicidade do sistema fonológico, ou de qualquer outro aspecto gramatical,
como bem demonstrou Rodrigues (1994, p. 25-26), cuja linha argumentativa apresentaremos
nos próximos parágrafos.
Línguas indígenas podem apresentar sistemas gramaticais mais simples ou
mais complexos, conforme a história de sua evolução. Do ponto de vista fonológico, por
exemplo, enquanto o português tem 12 vogais (7 orais e 5 nasais), o Kaingáng, do Paraná, tem
14 (9 orais e 5 nasais), e o Apinayé, do rio Tocantins, tem 17 (10 orais e 7 nasais).
Por outro lado, focalizando-se comparativamente a morfologia, se o sistema de
demonstrativos em português (que é mais complexo do que o do francês, o do inglês e o do
alemão) faz referência a uma série razoável de circunstâncias, como a relação de distância
entre o objeto e os interlocutores (este, esse, aquele), a especificidade ou não do objeto
referido (este, isto), o gênero gramatical (este, esta) e o número (este, estes), o sistema do
Kadiwéu (família Guaikurú) traz uma configuração bem mais complexa.
Em Kadiwéu, não é levada em consideração a especificidade do objeto, nem
sua proximidade com os interlocutores, mas fazem-se indicações de gênero e número,
cumuladas com referências à dinamicidade do objeto, se em movimento ou estático, e suas
subvariantes: dentre os que se movimentam, distinguem-se os que se aproximam dos que se
afastam; dentre os estáticos, a posição e a forma destes (objetos longos em posição vertical,
objetos suspensos, objetos curtos não suspensos e objetos longos em posição horizontal).
Por outro lado, o sistema demonstrativo de uma língua indígena pode também
ser mais simples, como é caso do Tupinambá, que tem um número menor de pronomes,
embora traga algumas distinções, como a de objetos visíveis e não visíveis, que não são
contempladas por outras línguas, como o português. Com efeito, o Tupinambá distingue
apenas proximidade aos interlocutores: kó (este), ebokwéi (esse), (a)kwéi (aquele); este
último pronome dividido em razão da visibilidade do objeto: kwéi “aquele que nós vemos” e
akwéi “aquele que nós não vemos” (Rodrigues, 1994, p. 25-26).
Voltando ao Pirahã, outra característica extraordinária dessa língua, assinalada
em Rodrigues (1999), é, não obstante a exiguidade de seu conjunto fonológico, a existência de
um som d (produzido com a participação, inclusive, dos dentes molares) que não tem
equivalente em nenhuma língua do mundo, e de outro fone, não absolutamente exclusivo, mas
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raríssimo: um b produzido com a vibração dos lábios acompanhada de vibração das cordas
vocais.
Entre vários outros exemplos de características incomuns presentes em muitas
de nossas línguas, Rodrigues (1999) menciona o Karitiána (família Arikém, tronco Tupí) e o
Hixkaryána, do rio Nhamundá no Amazonas (família Karíb), que contradizem dois princípios
linguísticos universais até então assentados pela teoria linguística.
No caso do Karitiána, desfez-se o princípio de que as frases negativas seriam
formadas em qualquer língua pelo acréscimo às afirmativas correspondentes de um ou mais
morfemas de negação, logo por um aumento de substância. A análise do Karitiána revelou
que essa língua produz frases negativas pela retirada de marcas de aspecto e tempo do verbo,
logo, por meio de uma redução de substância.
Quanto ao Hixkaryána, aspectos de sua estrutura provocaram a derrubada de
outro suposto princípio universal linguístico: o de que não existiriam, ou não poderiam existir,
línguas em que a ordem básica das orações transitivas apresentasse o objeto direto nominal
em primeira posição. Com o estudo e a descrição do Hixkaryána esse princípio foi invalidado.
Como se vê, a verificação de universais linguísticos que determinem as
possibilidades e limitações para a configuração das línguas humanas é absolutamente
dependente do conhecimento que se tem das línguas do mundo. Nesse sentido é que se
expressa Hale (1998, apud Cândido, 2004, p. xi)25:
Ao descrever a importância da diversidade linguística, a meta da ciência
linguística é definir a Gramática Universal, ou seja, determinar o que é
constante e o que é variante nas gramáticas das línguas naturais. Todavia,
esse objetivo pode ser seriamente afetado, para não dizer impossível, se
houver carência da diversidade linguística.

Por outro lado, as diferenças entre as línguas, ocasionadas pela história dos
povos que as falam, e ainda reflexos das mentalidades e visões de mundo desses povos,
também são confirmações de premissas da teoria de Whorf (1988 [1940]), conhecida como

25

Cândido (2004, p. 230), em suas ‘Referências Bibliográficas’, consigna a obra em questão, nos seguintes
termos: “HALE, K. On Endangered Languages and the Importance of Linguistic Diversity. In GRENOBLE, L.
A.; WHALEY, L. I. (eds.). Endangered Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 192-216.”
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“hipótese de Sapir-Whorf”, segundo a qual cada língua representa um recorte intelectual e
sensitivo da realidade circundante.
Rodrigues (1994, p. 26-27) demonstra como a noção de “ingerir”, isto é,
introduzir substâncias no organismo pela boca, que em português se subdivide em três verbos,
conforme a substância que se ingere (“comer”, para sólidos; “beber”, para líquidos; e
“aspirar”, para gases), pode ser configurada diferentemente em duas línguas indígenas, ainda
que pertençam a uma mesma família genética, a Tupí-Guaraní, do tronco Tupí.
O autor assinala que em Tupinambá essa noção é representada por um único
verbo, ’ú, para qualquer tipo de substância ingerida.
Já em Xetá, língua do noroeste do Paraná, essa noção se divide em 4 verbos,
não pelo caminho seguido pelo português e outras línguas, cuja divisão se dá em face do
estado físico da substância ingerida (sólido, líquido ou gasoso), mas pela origem da carne (ou
alimento), com foco sobre o tipo de animais e circunstâncias da caça:
Pawâwa: ‘comer carne de tamanduá (bandeira ou mirim)’;
Jurúri: ‘comer carne de animal agressivo (onça, gato do mato, gavião, cobra
venenosa, etc.)’;
Poká: ‘comer carne de animais que vivem na água ou junto à água (peixe,
cobra d’água, lontra, capivara, martim-pescador, etc.)’;
u: ‘comer carne de animais não agressivos nem aquáticos (paca, veado,
macaco , tucano, pica-pau, larvas, etc.) e comer produtos animais (mel, ovos)
e vegetais (frutas, cocos , palmito, etc.), assim como ingerir líquidos’.

Rodrigues esclarece que essa diferenciação em torno de um conceito, em
línguas tão próximas geneticamente (ambas da família Tupí-Guaraní), tem que ver,
possivelmente, com a própria organização social desses grupos: os Xetá eram povos
caçadores e coletores, sem nenhuma prática agrícola, dependendo muito da ingestão de
produtos da caça, enquanto os Tupinambá eram povos agricultores (de milho, mandioca,
amendoim, cará, feijão e batata-doce), e em sua dieta a caça era menos importante do que para
os Xetá.
Esses tipos de “recortes”, continua o autor, são realizados por todas as línguas
e, no caso das línguas indígenas brasileiras, eles representam a melhor porta de acesso para
compreender e penetrar a consciência de povos que se multiplicaram e se desenvolveram
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longe das tradições europeias e asiáticas, que são a base da cultura ocidental. Essas línguas
são exemplares únicos de construções coletivas erigidas por um esforço comunitário
espontâneo e inteligente, e, como produtos da inteligência e do labor intelectual, constituem
patrimônios da inventividade e do engenho humano.
Perini (1997, p. 95-102) também analisa essa propriedade das línguas de
“recortar a realidade”, ou seja, de produzir os significados a partir de uma específica
organização gramatical, ultrapassando o expediente óbvio de rotular as coisas com nomes
diferentes.
Veja-se, por exemplo, que em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão,
respectivamente, para a noção de “flor”, temos, flower, flor, fleur, fiore, blume; para a noção
de “abelha”, temos bee, abeja, abeille, ape, biene; ou, em relações mais abstratas, como no
caso de conjunções, para “porque”, temos because, porque, pourquoi, perchè, weil. No
entanto, até entre línguas do tronco indo-europeu, ainda que de uma mesma família
linguística, como a românica, por exemplo, as correspondências nem sempre são unívocas.
O autor exemplifica com a noção de “rio”, que, em português, é expressa por
um único item, mas que, em francês, biparte-se em fleuve (rio que desemboca no mar) e
rivière (rio que desemboca em outro rio), do que se pode ver que o português deixa de fazer
uma distinção feita pela língua francesa.
Contudo, em outros casos, o português é mais específico que outras línguas: as
noções de “saber” e “conhecer” são aglutinadas em inglês por um único verbo: to know. Em
português, há três itens distinguindo os conceitos “árvore”, “madeira” e “bosque”, enquanto o
inglês e o russo têm apenas dois: tree (“árvore”), wood (“madeira” ou “bosque”), e, com os
exemplos seguintes transliterados do alfabeto cirílico para o latino, em russo, dyerevo
(“árvore” ou “madeira”), lyes (“bosque”).
Perini cita ainda a maneira diferenciada com que as línguas exprimem as cores,
ou melhor, os limites entre elas: o latim, por exemplo, não faz distinção lexical entre o verde e
o azul, que são representados igualmente pelo item caeruleus, enquanto o russo divide a
noção de “azul” em duas cores diferentes: goluboy (um azul bem claro como o do céu) e
sinniy (um azul mais escuro).
É obvio que os romanos percebiam a diferença entre o que chamamos de
“verde” e “azul”, assim como percebemos muito bem esses dois matizes de “azul”, que em
russo implicam duas cores diferentes. Da mesma forma, um falante de língua inglesa
distingue plenamente quando o verbo to know tem o sentido de “conhecer” ou de “saber”, nas
frases “I know him” (“eu o conheço”) e “I know that he is here” (“eu sei que ele está aqui”).
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O que importa é reconhecer que uma língua é bem mais que uma lista de
nomes para as coisas, que se distinguiriam independentemente de nossa percepção sobre elas:
cada língua generaliza ou especifica um dado conceito, a partir de uma “visão” da realidade.
Perini adota cabalmente a postulação de Whorf (op. cit.) de que as línguas “são também
sistemas de recorte da realidade; cada língua reflete uma organização própria imposta pela
nossa mente às coisas do mundo”.
Num outro exemplo, o autor compara o português com o italiano, língua que
detalha lexicalmente a noção do verbo “perder”, jogando uma atenção maior sobre nuances
para as quais o português não desenvolveu itens específicos.
As frases “ela perdeu o passaporte” e “ela perdeu o trem” poderiam ser vertidas
para o italiano como “lei ha smarrito il passaporto” e “lei ha perduto il treno”, uma vez que,
diferentemente do português, o italiano distingue “perder algo que pode ser reencontrado”
(smarrire) e “perder algo que não pode ser recuperado” (perdere)26. Perini assinala que não
haveria nenhuma palavra em português que corresponderia exatamente ao italiano smarrire.
No caso da palavra ‘perder’, se por um lado ela traduziria plenamente perdere em italiano, por
outro, só parcialmente corresponderia a smarrire.
Outras diferenciações podem ser vistas no nível sintático, ou seja, na maneira
com que as palavras se posicionam nas frases para a expressão de ideias. Isso pode ser
ilustrado pela forma com que línguas distintas exprimem sentidos negativos, como se vê na
figura abaixo, para o português, o francês, o inglês e o alemão, retirada de Camara Jr. (1965,
p. 62). Neste esquema, o triângulo representa o pronome pessoal; o círculo, partícula negativa;
e o retângulo, verbo.

26

Perini (op. cit., p. 97) adverte que “há, na verdade, a possibilidade de se usar perdere no primeiro caso (lei ha
perduto il passaporto), mas nunca se usa smarrire no segundo caso. Assim, se alguém diz lei ha smarrito il
treno, isso só pode significar que ele perdeu um trem e não sabe onde o deixou (um trem de brinquedo, por
exemplo), e nunca que ela não conseguiu pegar o trem”.
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Não

sei

--––––
Je

ne

sais

–––– –––
I

do

pas

––––

not

know

–––– –––––––––––
Ich

weiss

nicht

–––––––––––
Figura (10): Representação da estrutura de frases negativas do português, francês,
inglês e alemão, retirada de Camara Jr. (1965).

Em português temos uma partícula negativa anteposta ao verbo, com a elipse
do sujeito “eu”, mas o próprio verbo indica esse pronome em sua forma. No francês, a
sequência pronome, partícula negativa, verbo, partícula negativa. Em inglês, há o pronome
pessoal seguido de um verbo auxiliar (apenas formal), depois a partícula negativa e o verbo.
Em alemão, na expressão “Ich weiss (es) nicht”, temos o pronome sujeito, verbo e, ao fim, a
partícula negativa.
As línguas também podem se diferenciar num nível gramatical mais profundo,
como ocorre entre as línguas analisadas acima e as chamadas ‘polissintéticas’, que formam
“palavras” de significado muito complexo. Entrementes, antes de apreciarmos essas
características, devemos fazer uma pequena digressão para tentar estabelecer o que seria essa
entidade, a “palavra”, cuja definição não tem sido muito fácil para os linguistas (Sandalo,
2003, p. 182).
Sandalo (op. cit.) afirma que o critério semântico, por exemplo, não ajuda a
identificar o que seja “palavra”. Expressões como “construtor” e “aquele que constrói” tem o
mesmo significado em português, mas consideramos a primeira uma palavra e a segunda uma
frase.
Segundo a autora, uma definição que parece funcionar para qualquer língua do
mundo seria a de que “uma sequência de sons somente pode ser definida como palavra se (i)
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puder ser usada como resposta mínima a uma pergunta e se (ii) puder ser usada em várias
posições sintáticas”.
Assim, numa sequência como “– O que Maria comprou hoje? – Nabos.”
“Nabos” é uma palavra porque funciona como a menor resposta possível à questão levantada.
Nas sequências “Maria comprou nabos na feira hoje” e “Nabos foi o que Maria comprou na
feira hoje”, reconhecemos que “nabos” é uma palavra, já que pode assumir mais de uma
função sintática: na primeira, a de objeto direto; na segunda, a de sujeito (Sandalo, 2003, p.
182-183).
Já Perini (op. cit., p. 95) adota uma definição segundo a qual “uma palavra se
caracteriza por não poder ser, normalmente, interrompida por uma hesitação de fala: assim
podemos dizer ela tem...ééé... uma fazenda, mas nunca ela tem uma fa...ééé...zenda. Isso
caracteriza fazenda como uma palavra”.
Para demonstrar a grande diferença estrutural e semântica entre “palavras” de
línguas diferentes, Perini apresenta uma frase do Nukta (língua polissintética da costa
noroeste da América do Norte), retirada do livro Language (1921), do linguista alemão
Edward Sapir.
Em Nukta, a palavra inikwihlma significa “o fogo está ardendo dentro de casa”
e pode ser decomposta em inikw- (“fogo”), -ihl- (“dentro de casa”), e -ma, que seria um sufixo
de valor verbal. O português, da mesma forma que muitas outras línguas, precisa de uma frase
inteira para exprimir todo o conteúdo dessa palavra, não possuindo nenhuma palavra que
sozinha possa traduzi-la.
Outro exemplo de língua polissintética, este de uma língua indígena brasileira
(o Kadiwéu, língua falada no Mato Grosso do Sul), é apresentado por Sandalo (op. cit., p.
182, 183, 186). A extensa palavra “jotaɣanɣetaɣadomitiwaji” (onde “ɣ” representa um som de
“r” mais posterior) também seria traduzida para o português por uma frase inteira: “eu falo
com eles por vocês”.
A autora nos apresenta uma análise morfológica dessa palavra (embora com
lacunas quanto à função de alguns constituintes e alteração de fonemas), que transcrevemos
abaixo, justamente para sugerir o nível de complexidade estrutural que pode estar contido nas
línguas indígenas, em especial as polissintéticas. Neste esquema, os números “1” e “2”
representam respectivamente a primeira e a segunda pessoa do discurso.
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jotaɣanɣetaɣadomitiwaji : “eu falo com eles por vocês”

j---

otaɣan-ɣen:

-t-ɣa

-dom

i

-t -waji

1sujeitofalar -transitivizador
-? -2objeto indireto
benefactivo
-plural do
objeto indireto
-? -plural do
objeto direto
Figura (11): Análise morfológica de uma palavra do Kadiwéu, retirada de Sândalo (2003).

O que aqui se tentou demonstrar, por meio de uns poucos exemplos de algumas
línguas, com suas discrepâncias estruturais e semânticas, raia da proposição singelamente
apresentada, em 1940, por Benjamin Lee Whorf, de que as ideias e percepções do homem
estão estreitamente conectadas com a conformação da língua que as enuncia, cuja específica e
exclusiva configuração acaba por moldar a produção do sentido.
Assim, ao lado de todos os fatores emocionais, históricos, sociais e, mesmo
estéticos, que possam justificar a descrição e preservação de qualquer língua do mundo,
sobressai-se a sua importância científica para a compreensão das diversas ferramentas e
estratégias humanas para perceber e transmitir.
Esse potencial intrínseco, cuja extensão, embora pressentida, ainda está
praticamente ignorada, talvez venha a ser reconhecido como o melhor caminho para a
compreensão da inteligência humana e, numa perspectiva mais aberta, sutil e, por enquanto,
quase utópica, estabelecer novos parâmetros para o compreensão de instâncias ainda
cientificamente inatingíveis de nossa sensibilidade.
Quando as relações verificadas entre as substâncias de línguas comparadas, e
ainda a síntese e as conclusões dessas comparações, estabelecerem correspondências com o
espaço extralinguístico, estaremos então ultrapassando grandes barreiras para arriscarmo-nos
a fazer certos exercícios de análise e proposição sobre as conformações sonoras, semânticas e

91

estruturais das línguas, que hoje, por prudência, ignorância e pudor científico, devemos deixar
no campo estéril do acaso.
Se já se podem vislumbrar, nos esforços do estabelecimento dos “universais
linguísticos” (aos quais, sem dúvida, só se pode chegar com um número gigantesco de línguas
perscrutadas) e, por esse caminho, também o estabelecimento da Gramática Universal,
suportes para projetos ambiciosos e “pragmáticos” como, por exemplo, o da inteligência
artificial, linguagem de robôs, etc., aspirações mais abstratas se insinuam ao se considerar que
a compreensão das energias e arquiteturas linguísticas vão viabilizar novos instrumentos para
o estudo da psicologia dos povos e inimagináveis extensões sobre a compreensão da
espiritualidade, intuição e sensibilidade humanas.
Algo que o mergulho em uma nova língua já emocionalmente nos evoca, como
paisagem sonora, estrutural e semântica, única e intraduzível, no mesmo viés do que
experimentamos no escorregadio terreno da poética.
Perini (op. cit., p. 101-102) soube muito bem sintetizar essa questão,
destacando o grande valor cultural das línguas, em trecho que já utilizamos como epígrafe
deste trabalho e que reapresentamos a seguir:
Uma língua é muito mais do que uma lista de nomes para as coisas – é, de
certa forma, um sistema de organização do mundo, um dos instrumentos que
nos servem para compreender a imensa complexidade da realidade que nos
cerca. Estudar em profundidade a estrutura de uma língua é estudar a mente
humana; é observar uma das maneiras que a mente criou para recortar e
organizar a realidade, a fim de compreendê-la. Cada palavra não apenas
exprime uma coisa; ela também define essa coisa, à sua maneira
particular.(...) A morte de uma língua (...) significa o desaparecimento de uma
visão do universo que, em si, é absolutamente única. Fecha-se uma das janelas
para a compreensão da mente do homem.
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1.9. O passado e o futuro
A história do mundo está marcada por inúmeros exemplos de desprezo e
ataques a produtos culturais importantes. Mesmo nos dias de hoje, assistimos impotentes à
destruição dos meios de que dispomos para a compreensão da realidade e de nossas origens, e
são notórias muitas perdas culturais relacionadas com a ignorância, a ambição e o sectarismo
político e religioso.
Há, inclusive, exemplos pitorescos de alguns “descuidos”. Como o que
aconteceu com parte da obra de Johann Sebastian Bach, de quem muitas partituras originais
foram encontradas servindo como papel de embrulho num açougue; ou no episódio de uma
tela de Van Gogh, que foi usada para tapar buraco em um galinheiro; ou ainda nos danos à
esfinge egípcia de Gizé (à frente da grande Pirâmide de Quéops), com a destruição do nariz e
da barba, causados por militares invasores em alegres exercícios de tiro ao alvo (os turcos ou
os soldados de Napoleão?).
Numa escala ainda mais destrutiva, assistimos aos saques de sarcófagos e
relíquias egípcias, à incineração das bibliotecas maias pelos espanhóis, ou da biblioteca de
Alexandria, com sua impressionante e insubstituível coleção de cerca de 700.000 livros, pelas
mãos de romanos e cristãos (também os árabes?). Essa “biblioclastia”, termo que, segundo
Spitz (2003), foi criado por Matthew Battles, em seu livro A Conturbada História das
Bibliotecas, “para designar essa estranha compulsão humana pela destruição de livros”, é
ilustrada por Sérgio Faraco (2007), da seguinte forma:
Em Alexandria, os romanos incendiaram 700 mil papiros e derrubaram as
paredes que tinham visto Euclides escrever seus Elementos de Geometria,
Eratóstenes calcular a circunferência da Terra e o médico Herófilo escrever
um tratado pioneiro de Anatomia. Os mesmos romanos destruíram a
biblioteca de Cartago e o fogo ardeu durante 17 dias para queimar seus 500
mil manuscritos. Da coleção de Pisístrato, em Atenas, salvaram-se das
chamas, milagrosamente, a Ilíada e a Odisseia, que pela primeira vez, a
mando daquele governante, tinham sido escritas. Isso sem falar nos 300 mil
livros queimados por Leão Isauro em Constantinopla e nos códices maias que
Diego de Landa incinerou. E em outros e incontáveis casos, até no século
recém-findo, insanidade que, em 1953, Ray Bradbury fabulizou em seu
extraordinário Fahrenheit 451.
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Sobre o dramático incêndio da biblioteca de Alexandria, com a extinção da
maioria das obras da Antiguidade Clássica e um atraso para o conhecimento humano que seria
impossível calcular, comenta Carl Sagan (1985, p. 20):
Números precisos são difíceis de serem estimados, mas parece provável que a
biblioteca continha meio milhão de volumes, cada um deles um pergaminho de
papiro escrito a mão. O que terá acontecido a todos esses livros? A civilização
clássica que os criou se desintegrou, e a biblioteca foi deliberadamente
destruída. Somente uma pequena parte destes trabalhos escapou junto com
uns poucos fragmentos espalhados. E como nos são eles dolorosos! Sabemos,
por exemplo, que havia nas prateleiras da biblioteca um livro do astrônomo
Aristarco de Samos, que questionava ser a Terra um dos planetas e que, como
eles, orbitava em torno do Sol, e que as estrelas estavam a distâncias enormes.
Cada uma dessas conclusões está inteiramente correta, mas tivemos de
esperar perto de dois mil anos para a redescoberta. Se multiplicarmos por
cem mil nossa sensação de perda desse trabalho de Aristarco, começaremos a
apreciar a grandiosidade da façanha da civilização clássica e a tragédia da
sua destruição. Suplantamos em muito a ciência manuseada pelo mundo
antigo, mas há hiatos irreparáveis em nosso conhecimento histórico.
Imaginemos que mistérios sobre o nosso passado poderiam ser resolvidos
através de um empréstimo da biblioteca de Alexandria.

Com efeito, resenhando o livro de Battles, Spitz (op. cit.), repara em “como
seria mais fácil rastrear as nossas origens caso não tivesse sido consumido pelo fogo o
magnífico acervo de um dos maiores redutos do saber da Antiguidade, a Biblioteca de
Alexandria” e nos fala desse e de outros incêndios:

É o caso de Alexandria, berço da fabricação do papiro e centro do comércio
livreiro do Mediterrâneo, por muitos séculos. É sabido que toda aquela
fantástica coleção de cerca de 700 mil livros, alojada em dez grandes salas e
quartos, beijados pela brisa, a partir do III século a. C., foi destruída pelos
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árabes no ano de 641 de nossa era, obcecados em livrar a terra de tudo que
não fosse o Corão. (...)
Na China, o imperador Shi Huangdi (III séc. a.C) alegava que queria
reestruturar a sociedade, introduzindo novas leis e costumes. Nada contra os
intelectuais que continuaram ativos em seu reinado, a serviço do poder. No
entanto, mandou destruir toda a literatura, história e filosofia produzidas nos
governos de seus antecessores. Tinha medo de quê? O fato é que a sua
esperteza reduziu a pó os rastros de uma das culturas mais antigas da
Humanidade. (...)
Incluídos nesse rol de informações valiosas, está a história do imperador
Carlos V da dinastia dos Habsburgos, que ordenou a queima de todos os
livros árabes quando tomou o controle da Tunísia, em 1536; e também a
invasão do Exército chinês aos monastérios tibetanos, destruindo bibliotecas
com textos sagrados; a biblioteca Tamil de Jaffna, no Sri Lanka, incendiada
pelos nacionalistas cingaleses, em 1981, (...) a biblioteca da universidade da
Bósnia, que teimava em provar o que sérvios nacionalistas se recusavam a
aceitar, ou seja, que eles próprios, sérvios, croatas e muçulmanos viveram
juntos em paz por séculos e séculos.

Outra fogueira trágica foi acesa pelo bispo do Iucatã, Diego de Landa, em
1562, quando se queimaram praticamente todos os códices maias, em Maní, sul de Mérida,
inviabilizando quase que completamente o acesso aos conhecimentos desse povo sobre
cronologia, astrologia e matemática, bem como a aspectos culturais, históricos e religiosos.
Annequin (1978, p. 220-222) nos conta que desse fogo, onde arderam milhares
de preciosos manuscritos, sobreviveram por acaso apenas 3 códices, que se encontram
atualmente em Dresden, Madri e Paris: o Codex Dresdensis, o Codex Tro-Cortesianus e o
Codex Peresianus, anotados com escrita ideográfica e só parcialmente decifrados.
O autor (op. cit., p. 216-217) transcreve as próprias palavras de Landa, que
descreveu sua faina de incineração de ídolos, altares e manuscritos, numa demonstração
tocante do que é possível quando (sem falar nos assassinos) um idiota está no poder:
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Essas pessoas empregam certos sinais ou certas letras com as quais inscrevem
em seus livros a história antiga e suas doutrinas. Graças a essas letras bem
como a desenhos e figuras, eles compreendem a história, tornam-na
compreensível a outros e a ensinam. Achamos grande quantidade desses livros
e como nada contivessem que não estivesse em relação com a superstição ou
as mentiras diabólicas, nós os queimamos todos, o que eles todos lastimaram,
com surpreendente violência e desespero.

A propósito, bem recentemente, pudemos assistir à destruição de monumentos
budistas no Afeganistão, “Os Budas gigantes de Bamiyan”, duas estátuas medindo 38 e 50
metros de altura, esculpidas na rocha há mais de 1.500 anos, que foram atacadas pela milícia
talibã com tanques, lança-foguetes e armas, até serem completamente destruídas por dinamite;
ou ainda aos saques ao Museu de Bagdá, com a conivência, incentivo e até a participação de
soldados estadunidenses. Altman (2003) assinala que “as relíquias de Bagdá, de até 10 mil
anos, são o retrato de um país conhecido como ‘berço da civilização’”, e fala um pouco do
comportamento dos invasores:
Eles permitiram os saques e até os incentivaram. Testemunhas dizem ter visto
marines soçobrando caixas com o butim do museu. Peças de cerâmica e
estátuas sumiram dos nichos. Uma porta de madeira do palácio do rei Sargon
II, datada de 720 a.C., foi destruída a golpes de martelo. Arqueólogos estimam
que pelo menos 60% dos 170 mil itens abrigados no Museu de Bagdá tenham
sofrido algum dano. Salvaram-se apenas as peças muito grandes e
documentos em papel, dos sumérios, com 5 mil anos de idade e primeiros
indícios da escrita cuneiforme. Estavam guardados em bunkers no subsolo do
edifício, construídos em 1991.

O mesmo quadro foi descrito no relato de Klintowitz (2003), que não envolve
os soldados estadunidenses diretamente nos “saques” (cuja maior culpabilidade estaria em
uma “omissão criminosa”), mas nos dá notícia de mais um incêndio:
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Tropas americanas foram alertadas de que o Museu Nacional de Bagdá (...)
corria riscos, mas nada fizeram para protegê-lo. O resultado: 170.000
artefatos, cobrindo um período de 6.000 anos, foram roubados ou destruídos
pelos saqueadores. Entre as preciosidades desaparecidas estão uma harpa de
ouro de 4.500 anos, a imagem de Hércules do ano 200, peça de ouro da
Babilônia, um fragmento de imagem de 2.500 a.C. das ruínas de Nipur e vasos
de alabastro do século XIII. A biblioteca do museu foi incendiada e teve o
acervo destruído. Na semana passada, Martin Sullivan, principal assessor
cultural da Casa Branca, demitiu-se em protesto contra a omissão americana
diante da "destruição sem sentido".

A destruição dos Budas de Bamiyan também foi objeto de grande repúdio no
mundo inteiro e mereceu do diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, um artigo intitulado
“Crimes contra a Cultura” (2001), no qual afirma que “com seus atos destruidores, os talebans
desprestigiam o Islã, ao invés de contribuir com o seu esplendor, e assassinam a memória do
povo afegão, que encontrava em seu patrimônio a raiz de sua identidade e de seus valores.
Privando o Afeganistão de suas riquezas, eles acabam por prejudicar o país que pretendem
dirigir”.
Infelizmente, a extinção de uma língua não provoca protestos internacionais.
Elas vão lenta, discreta e silenciosamente desaparecendo, como se seu perecimento fosse
natural e espontâneo, e não o resultado da agressão e da brutalidade27. Da mesma intolerância
que condenou ao aniquilamento muitas das conquistas materiais e espirituais da humanidade e
reduziu a pó e cinzas livros, obras de arte e monumentos.
Uma língua é uma gigantesca realização intelectual que se fez com o esforço
contínuo de milhares de pessoas, ao longo de séculos e gerações. Um sistema gradualmente
moldado e modificado segundo as necessidades e capacidades coletivas de interagir com o
27

A complexa questão do “desaparecimento” do latim deve levar em consideração, além do impacto das grandes
invasões bárbaras que destruiriam o Império Romano no século V de nossa era (com o consequente
esfacelamento de sua unidade linguística), contingências de ordem sincrônica, como o efetivo distanciamento
entre o latim literário das gramáticas que chegaram até nós (e era utilizado apenas pela elite instruída de sua
época) e o falar cotidiano do povo (a que se chamou de “latim vulgar”), bem como aspectos de ordem
diacrônica, que implicariam a “sobrevivência” do latim (no caso o “vulgar”) por sua transformação nas línguas
românicas, como o italiano, o português, o espanhol, etc. (Faria, 1995, p. 17-23; Carvalho & Nascimento, 1987,
p. 13-14, 20, 29). Já para a verificação do desaparecimento de línguas ágrafas como o Baré (Família Aruák), que
era falada no rio Negro (AM), cuja população se comunica hoje em português (Rodrigues, 1994, p. 68), um
substancial levantamento histórico deve ser feito para contemplar a sua real exposição às pressões coloniais e
capitalistas, das quais tratamos no item 1.4. desta dissertação.
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real e o imaginário e absolutamente perfeito para suprir as aspirações comunicativas daquele
grupo. O entendimento de como funciona uma determinada língua implica a compreensão de
como se estrutura o pensamento e a sensibilidade do povo que a utiliza e, através da
comparação entre essas várias estratégias de representação, a compreensão da própria
linguagem e inteligência humanas.
No Brasil, ao lado de todas as perdas ecológicas que caracterizaram esses
quinhentos anos de colonização, devemos considerar também a perda de uma imensa
variedade da organização social humana e das línguas dessas sociedades únicas. Do ponto de
vista linguístico, daquelas 1.200 línguas, sobre as quais pouco ou quase nada ficou registrado,
cerca de 1.000 desapareceram para sempre com seus segredos e “obscuras” conformações,
que causaram tanta estranheza (e até mesmo indignação) aos colonizadores, como evidenciam
as observações seguintes, de forte cunho e arrogância eurocentristas, do Padre Antônio Vieira
(Vieira, 1990, p. 134).
Nestas passagens podemos perceber a irritação diante de uma dificuldade
indomável, de uma barreira à comunicação praticamente intransponível, ao mesmo tempo que
natural e protetora. É como se fosse uma falha imperdoável dos índios falarem línguas tão
diferentes das originadas do outro lado do planeta:
Nós que os imos buscar, somos os que lhes havemos de estudar e saber a
língua. E quanta dificuldade e trabalho seja haver de aprender um europeu,
não com mestres e com livros como os Magos, mas sem livro, sem mestre, sem
princípio, e sem documento algum, não uma senão muitas línguas bárbaras,
incultas e hórridas: só quem o padece, e Deus por quem se padece o sabe. Nas
terras dos Tírios e Sidônios, que também eram gentios, trouxeram a Cristo um
mudo e surdo para que o curasse; e diz São Marcos que o Senhor se retirou
com ele a um lugar apartado, que lhe meteu os dedos nos ouvidos, que lhe
tocou a língua com saliva tirada da sua, que levantou os olhos ao céu, e deu
grandes gemidos, e então falou o mudo, e ouviu o surdo (...). Pois se Cristo
fazia os outros milagres tão facilmente, este de dar fala ao mudo, e ouvidos ao
surdo, como lhe custa tanto trabalho e tantas diligências? Porque todas estas
são necessárias a quem há de dar língua a estes mudos, e ouvidos a estes
surdos. É necessário tomar o bárbaro à parte, e estar e instar com ele muito
só, por só, e muitas horas e muitos dias; é necessário trabalhar com os dedos,
escrevendo, apontando e interpretando por acenos o que se não pode alcançar
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das palavras; é necessário trabalhar com a língua, dobrando-a e torcendo-a, e
dando-lhe mil voltas para que chegue a pronunciar os acentos tão duros e tão
estranhos; é necessário levantar os olhos ao céu, uma e muitas vezes com a
oração, e outras quase com desesperação; é necessário, finalmente, gemer, e
gemer com toda a alma; gemer com o entendimento, porque em tanta
escuridade não vê saída; gemer com a memória, porque em tanta variedade
não acha firmeza; e gemer até com a vontade, por constante que seja, porque
no aperto de tantas dificuldades desfalece e quase desamaia... (...)
Se é trabalho ouvir a língua que não entendeis, quanto maior trabalho será
haver de entender a língua que não ouvis? O primeiro trabalho é ouvi-la; o
segundo é percebê-la; o terceiro reduzi-la a gramática e a preceitos; o quarto
estudá-la; o quinto (e não menor, e que obrigou a São Jerônimo a limar os
dentes) o pronunciá-la.

O fato é que o que mais exasperava esse estonteado narrador era justamente a
imensa riqueza, diversidade e alteridade das línguas aqui encontradas, mas que eram
verdadeiras muralhas contra a penetração da ideologia do invasor e precisavam ser
transpostas, anuladas ou destruídas, para a imposição da uniformidade e centralização da
mentalidade continental.
Essa urgência de regramento linguístico contra todos os interesses das
populações autóctones impõe-se primeiramente, a partir do século XVI, nos chamados
“aldeamentos”, onde multidões de indígenas eram catequizadas, com o uso, por todos os
índios conquistados, das mais variadas línguas e nações, de uma língua franca ou “língua
geral”, fruto da intervenção e adulteração jesuítica simplificadora sobre o que teria sido o
Tupinambá, falado pelas maiorias indígenas da costa brasileira (Camara Jr., 1965, p. 101, 102,
104), até chegar, como nos dias de hoje, à imposição monolíngue do português. Esse foi o
caminho escolhido, mais simples e mais fácil, para que todos os ouvidos ateus pudessem fatal
e finalmente ouvir sermões:
Há línguas entre estas nações de tão escura e cerrada pronunciação, que
verdadeiramente se pode afirmar que se não ouvem: ‘Quorum non possis
audire sermones’. Por vezes me aconteceu estar com o ouvido aplicado à boca
do bárbaro, e ainda do intérprete, sem poder distinguir as sílabas, nem
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perceber as vogais, ou consoantes de que se formavam, equivocando-se a
mesma letra com duas e três semelhantes, ou compondo-se (o que é mais
certo) com mistura de todas elas: umas tão delgadas e sutis, outras tão duras e
escabrosas, outras tão interiores e escuras, e mais afogadas na garganta, que
pronunciadas na língua: outras tão curtas e súbitas, outras tão estendidas e
multiplicadas, que não percebem os ouvidos mais que a confusão, sendo certo
em todo rigor, que as tais línguas não se ouvem, pois se não ouve delas mais
que o sonido, e não palavras articuladas e humanas. (...)
Pois se a Santo Agostinho, sendo Santo Agostinho, se à águia dos
entendimentos humanos se lhe fez tão dificultoso aprender a língua grega, que
está tão vulgarizada entre os latinos, e tão facilitada com mestres, com livros,
com artes, com vocabulários, e com todos os outros instrumentos de aprender,
que serão as línguas bárbaras e barbaríssimas de umas gentes onde nunca
houve quem soubesse ler, nem escrever? Que será aprender o nheengaíba, o
juruuna, o tapajó, o teremembé, o mamaianá, que só os nomes parece que
fazem horror? (Vieira, 1990, p. 136).

Jamais saberemos que vigas gramaticais sustentariam essas inacreditáveis
algaravias, mas um pouco daquele imenso aparato de estruturas, sons, palavras e significados
ainda remanesce enfiado entre as matas mais inacessíveis, ou definhando às margens de uma
civilização que destrói (ou permite que se destrua) o que sequer compreende, longe de
imaginar ou de se importar com quão importante e valiosa para a própria evolução humana
pode ser toda essa diversidade intelectual e sensitiva.
Assim é que as línguas indígenas brasileiras vão desaparecendo, quase sem
quaisquer estudos, diante de nossos olhos impotentes, como somos impotentes em face de
toda a destruição operada pela sociedade de consumo e sua voracidade por matérias-primas.
Como um sítio arqueológico que se inunda para a construção de uma importante represa, ou
monumentos e cidades antigas bombardeadas durante a guerra, ou como uma invasão bárbara
tentando apagar a cultura do inimigo vencido, ou ainda, repletamente sortida de originais
únicos e muito inflamáveis... tantas palavras, frases e pensamentos... E uma biblioteca em
chamas...

2. A Família Páno

2. A família Páno

2.1 Introdução

Neste

capítulo,
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aos
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e

línguas

Páno,

utilizamos

proeminentemente dados e informações retirados do artigo “As Línguas Páno do Brasil” (no
original “The Brazilian Panoan Languages” (Aguiar, 2007) e de vários artigos da revista
“Povos do Acre - História Indígena da Amazônia Ocidental” (produzida pela Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansur (FEM) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI)),
em especial o de Marcos Vinicius Neves, intitulado “História Nativa do Acre”.
Também embasam boa parte desse capítulo duas obras do pesquisador Elder
José Lanes: “Mudança Fonológica em Línguas da Família Pano” (2000) e “Aspectos da
Mudança Linguística em um Conjunto de Línguas Amazônicas: as Línguas Pano” (2005), das
quais tratamos (mormente no que diz respeito ao corpus, com itens de 11 línguas Páno), na
seção “2.5. As ‘palavras’ da família”. Na mesma seção, aliás, referiram-se, reiteradamente,
algumas obras com foco em ‘Fonética’, com destaque para a de Thaïs Cristófaro Silva:
“Fonética e Fonologia do Português” (2002); e a de Helga Elisabeth Weiss: “Fonética
Articulatória” (1988).

2.2. Histórico e situação atual dos povos Páno e de outros grupos indígenas da Amazônia SulOcidental
Os povos e línguas que constituem a família Páno estão distribuídos por uma
vasta área de floresta amazônica, através de territórios da Bolívia, do Peru e do Brasil, onde se
concentram, em sua maioria, no Estado do Acre. Nessa grande região, conviveram desde
tempos imemoriais com grupos de outras etnias e línguas, como os Jamamadí, da família
Arawá (Cruz, 2002a), os Kamadení, da família Aruák (Almeida, 2002a), e, já em terras do
Amazonas, os Katukína28, da família Katukína, além de vários outros já desaparecidos, e sua

28

Sobre a denominação “Katukína”, ver o item 2.4.2.
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história se confunde em muitos aspectos com a dos diversos povos e línguas com quem
dividiram aquela extensa porção de matas tropicais, vales e rios (Neves, 2002).
Neves (op. cit.) acrescenta que no Acre os pesquisadores já identificaram duas
grandes tradições ceramistas, uma nos vales dos rios Purus e Acre, chamada de “Tradição
Quinari”, e outra localizada nos vales dos rios Juruá, Tarauacá e Muru, que recebeu a
denominação de “Tradição Acuriá”, as quais teriam sido as maiores, mas não as únicas da
região.
O fato de terem existido, além de outras, duas diferentes tradições ceramistas
nos dois maiores vales acreanos, de datações bastante recuadas, é um forte indicativo de que a
diversidade histórica e cultural das populações daquela região é mais antiga do que se
imaginava. De um modo geral, os altos dos rios Purus e Juruá teriam uma ocupação dividida
entre dois grandes grupos linguísticos absolutamente distintos. Predominava no Purus, entre
outras culturas, os povos falantes das línguas do bloco linguístico Aruák, e, no Juruá, também
entre povos de outras línguas, um maior número de grupos falantes de línguas Páno.
Essa divisão territorial entre dois grupos linguísticos majoritários (que ainda
coexistia com uma grande diversidade linguística) parece corresponder às duas maiores
tradições ceramistas “Quinari” e “Acuriá”. Havia também uma considerável dispersão
geográfica desses grupos. Os falantes de língua Páno, por exemplo, eram também encontrados
mais ao sul, no alto curso do rio Acre, no Abunã, Xipamanu e no Madre de Dios, até o ponto
em que este deságua no rio Madeira.
Com efeito, em meio a uma entrecortada variedade étnica e cultural, diversos
povos de línguas Páno dominavam boa parte do médio e alto cursos do rio Juruá e seus
afluentes, como o Tarauacá, o Muru, o Envira e o Moa. Falantes de línguas de um bloco
linguístico que pode ter uns 5.000 anos, os grupos Páno teriam surgido em outras regiões e só
mais tarde adentrado as terras acreanas. Com seu temperamento aguerrido, conquistaram e
ocuparam territórios, em meio a combates com povos de diferentes filiações linguísticas, mas
também havia conflitos travados internamente entre as várias nações de línguas Páno. Neves
acredita que é por isso que a chegada dos brancos à região encontrou esses povos
fragmentados em tantas tribos.
Todavia, as guerras não eram uma exclusividade dos povos Páno (outras
nações que habitavam a região, como, por exemplo, os Apurinã e os Maxinéri, da família
Aruák, também tinham seus conflitos), nem o que se via era sempre discórdia e competição.
Entre as várias etnias que se espremiam nos vales, havia também colaboração e comércio, e as
disputas pelos melhores territórios das várzeas dos rios, ocupados pelos grupos mais fortes e
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numerosos, não impediam que grupos médios e pequenos, às vezes resumidos a poucas
famílias, encontrassem seu espaço de sobrevivência e liberdade perambulando pelas
cabeceiras dos diversos caudais que cortam a região.
Nesse contexto complexo e intrincado de guerras, alianças e intercâmbios, há
registros inclusive de colaborações interétnicas na luta contra inimigos comuns, como ocorreu
na resistência contra o avanço das ordens religiosas pelo vale do Ucayali, a partir do século
XVII, quando os Aruák e os Páno estabeleceram aldeias conjuntas.
Durante a grande invasão dos não índios, no final do século XIX, período da
borracha, e, em seguida, no tempo das “correrias”, com perseguição e extermínio de
comunidades indígenas, os diversos grupos reagiram de forma diferente, muitos decidindo
colaborar em certa medida com os invasores, como ocorreu com os povos Jamamadí (família
Arawá) e Apurinã, Ashanínka e Maxinéri (família Aruák), que se tornaram seringueiros,
remadores, guias e mateiros. Algumas aldeias também passaram a relacionar-se com os
seringais, trocando produtos de suas pequenas lavouras ou da caça por utensílios e objetos dos
invasores.
Já os povos de língua Páno, de um modo geral, apresentaram resistência aos
colonizadores, seja na forma de confrontos diretos, seja na negação de qualquer tipo de
relacionamento, com a fuga de vários grupos para as regiões menos acessíveis das cabeceiras
dos rios. Essa resistência custou aos povos Páno uma dura perseguição que levou ao massacre
de inúmeros grupos indígenas. Os que remanesceram foram obrigados a abandonar boa parte
de suas culturas e adaptar-se ao modo de vida não índio, com a utilização das casas caboclas,
de ferramentas dos brancos e a adoção, em detrimento de suas próprias línguas, do português
e do espanhol.
A partir da queda dos preços internacionais da borracha, muitos não índios
deixaram os seringais, o que tornou ainda mais necessária a utilização da mão-de-obra
indígena local para a manutenção do negócio. Intensificaram-se então as buscas nas regiões
mais recônditas da Amazônia Sul-Ocidental dos índios “brabos”, em sua maioria de língua
Páno, que deveriam ser “amansados” e incorporados à sociedade não índia, para servirem de
mão-de-obra barata nos seringais esvaziados, onde na prática sofreriam um verdadeiro
processo de escravização.
Os poucos que conseguiram escapar a essas caçadas humanas ainda hoje se
escondem nas regiões mais retiradas das cabeceiras dos rios, perambulando incessantemente
entre sítios desconhecidos e intocados, tentando escapar a qualquer tipo de contato.

104

Neves, em seu relato, ainda nos informa que essa situação só começou a mudar
a partir de 1976 com a instalação da primeira Ajudância da FUNAI do Acre e sul do
Amazonas e também com a colaboração de entidades não governamentais indigenistas como
a CPI (Comissão Pró-Índio), o COMIN (Conselho de Missão entre Índios) e o CIMI
(Conselho Indigenista Missionário), quando teve início um tempo de reconhecimento dos
direitos dos índios sobre a terra, de suas tradições e do direito de existência livre e autônoma
como povos de línguas e culturas distintas.
Tudo isso veio a acontecer num contexto de avanços da consciência histórica e
ética da sociedade brasileira, fruto do trabalho e posicionamento de muitos indigenistas,
antropólogos, ecologistas, linguistas, historiadores e outros intelectuais que assumiram a
defesa de nossos povos autóctones.
O fato é que, a partir da década de 70, ocorreram transformações em nossa
legislação, com vistas a atenuar as graves injustiças e agressões aos povos indígenas
brasileiros, como o surgimento, em 1973, do Estatuto do Índio (Lei 6.001), e de disposições
da Constituição de 1988, especificamente o art. 231, onde se consigna que “são reconhecidos
aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Mais adiante, no parágrafo 4º do mesmo
dispositivo constitucional, estabelece-se que “as terras de que trata este artigo são inalienáveis
e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis”. Como se vê, é uma grande mudança.
Neves ainda destaca, como de importância fundamental, a organização dos
povos indígenas em um movimento politicamente articulado e o surgimento, nas aldeias, das
primeiras cooperativas, que deram condições objetivas para que as comunidades se
libertassem de seus patrões. Esses movimentos surgiram e foram mantidos graças à luta e
também ao sacrifício de várias lideranças e ativistas índios, e mais tarde também de grupos
ribeirinhos, entre eles seringueiros, que hoje estão unidos com os índios, em confronto com os
interesses de proprietários de terras e de grandes empresas agropecuárias recentemente
instaladas na região.
Dessa união de índios, ribeirinhos e seringueiros surgiu a “Aliança dos Povos
da Floresta”, que tem buscado barrar o avanço predatório dos interesses empresariais sobre as
florestas do Acre. Em sua luta e organização, os povos indígenas da Amazônia Ocidental, ao
lado de indigenistas e organizações favoráveis aos interesses indígenas, já conquistaram a
demarcação de 28 terras, conseguiram o início da aplicação de projetos educacionais
diferenciados para os povos indígenas e a presença de agentes de saúde que dão assistência às
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comunidades. No entanto, há muito ainda a conquistar, como, por exemplo, a regularização de
outras 15 terras indígenas, e de um modo geral, o aumento do apoio governamental a essas
populações estioladas por anos de exploração e extermínio.

2.3. Classificações dos grupos Páno

Várias classificações linguísticas foram propostas para as línguas Páno, sendo a
primeira a de Raoul de La Grasserie, que, em 1890, deu a esse conjunto de línguas a
denominação “Pano”. Grasserie, observando as semelhanças entre 6 línguas da família
(“Caripuna, Conibo, Cilino (?), Maxuruna (Mayoruna), Pakagwara e o Wariapano ou Pano”),
designou o bloco inteiro com o nome dessa última língua. A partir de Grasserie, sucedem-se
as classificações de Brinton (1891), que amplia o número de línguas da classificação anterior
para 18, a de Rivet e Tastevin (1927) e a de Nimuendaju (1932). Outras classificações
consideradas importantes são as de Loukotka (1939), Mason (1950), Rivet e Loukotka (1952),
McQuwon (1955), d’Ans (1973) e Shell, de 1975 (Paula, 2004, p. 35-40). Por fim, segundo
Vicente Ferreira (2006), “em Loos (1999, p. 228-229) encontra-se a mais recente classificação
dessa família”.
É de se notar que não são poucas as investidas de classificação e as que foram
citadas não são as únicas, o que deve sugerir que qualquer uma delas, por melhor que se
apresentasse, não teria satisfeito plenamente a necessidade de sistematização desse conjunto
de línguas. As classificações oscilam entre a inclusão ou exclusão de línguas, o enfoque
geográfico e o linguístico, mas muitas dificuldades estão relacionadas com o próprio
reconhecimento de cada uma das línguas e suas denominações.
O problema é que os etnônimos não apresentam uniformidade, colocando toda
a questão numa verdadeira barafunda de nomes e apelidos étnicos. Somado a tudo isso, temse ainda a grande dispersão dos agrupamentos Páno ao longo de sua história de guerras e
perseguições, com fracionamentos e reuniões de grupos de etnias variadas em aldeias comuns,
além das estratégias estabelecidas por vários grupos Páno (considerados inimigos perigosos
dos não índios) de esconder a sua identidade e mesmo adotar a de outros povos considerados
amigos dos colonizadores.
Nesse processo, cada povo, ou conjunto deles, foi recebendo variadas
denominações, seja das pessoas com quem eles tinham mero contato, seja de vizinhos, seja de
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inimigos, ou ainda das esparsas informações de estudiosos e missionários estrangeiros que
adentraram a Amazônia Ocidental nos primeiros decênios da fase de contato.
Um exemplo das dificuldades de classificação geradas por essa complicada
questão das identificações está na crítica feita por Kensinger e d’Ans à classificação de
Mason, em face de problemas com os nomes de alguns grupos (Paula, op. cit. p. 36 e 39), mas
a simples comparação entre as várias classificações surpreende pelas flagrantes diferenças
denominativas e quantitativas das línguas consideradas.
Tudo isso deveria levar à conclusão de que, em meio a esse caótico “Quem é
Quem?”, “Onde, Quando e Quantos?”, antes de se proceder a uma classificação mais segura,
seriam necessários estudos verdadeiramente esclarecedores e definitivos acerca das
denominações dos povos classificados, sem falar numa também necessária uniformização
ortográfica.
No entanto, devemos antes reconhecer as imensas dificuldades dessa tarefa:
Erikson (2008, p. 240-243), ao dividir os povos Páno, “de modo esquemático, segundo
critérios essencialmente linguísticos e empregando termos que não se deve jamais considerar
como etnônimos”, distingue, do sul ao norte, vários grupos dentro da extensa família (os
“Pano meridionais”; os “Shipibo-Conibo-Shetebo”; os “Yamináwa”; os “Amahuaca”; os
“Kaxinawá”; os “Cashibo”; os “Pano medianos”; os “Mayoruna”), advertindo que tais
categorias “não constituem, certamente, o que se convém chamar de ‘etnias’. Trata-se antes,
de reagrupamentos efetuados por observadores estrangeiros, que sem dúvida correspondem a
uma incontestável realidade empírica, mas são pouco compatíveis com a visão indígena
tradicional do que se poderia chamar de ‘etnotaxionomia social’”.
Erikson acrescenta que, pelo menos por enquanto, seria insolúvel o problema
das denominações, e que somente o exame da pré-história e da história da família Páno
poderia fornecer elementos para se resgatar as identificações étnicas originais, desfiguradas e
confundidas num contexto de “confronto permanente com um exterior radicalmente
estrangeiro”, e discorre (p. 242-243) sobre a complexidade da questão, nos seguintes termos:
Os principais interessados não se reconhecem de modo algum na maior parte
dos termos (...), ou só o fazem em situação de contato, curvando-se com
condescendência ou por não terem escolha à perspectiva de seu interlocutor.
De um modo geral, os Pano recusam a designação pela qual são conhecidos,
por um lado devido ao seu caráter exógeno (costuma ser imposta por um
grupo pano vizinho) e por outro devido ao seu caráter geralmente pejorativo.
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O morfema ‘kaxi-’, atribuído tanto aos Kaxinawá quanto aos Cashibo, por
exemplo, significa ‘vampiro’, ao passo que o nome dos Marubo deixa entender
que seriam ‘carecas’ (‘maru’)... Alguns autores propõem, diante disso,
designações alternativas, geralmente forjadas a partir de um vocábulo que
significa ‘humano, parente’ (...).
[Contudo], as soluções de substituição levariam à confusão num trabalho
comparativo, dada a semelhança linguística entre as várias línguas pano: até
os especialistas poderiam ter dificuldade em distinguir entre ‘huni’, ‘honi’,
‘oni’, ‘odi’ e outros ‘uni’ frequentemente propostos como alternativa. (...)
A questão dos etnônimos, na área pano, é na verdade insolúvel, e tanto mais
instrutiva justamente por isso. A razão disso é que a identificação se dá ou no
nível mais imediato (grupo local, segmento de grupo local: ‘uni’ no sentido de
‘parentes’) ou, ao contrário, no nível mais genérico possível: o da área pano
(‘todos os que têm tatuagem’; ‘todos os que têm um sistema social kariera
como nós’: ‘uni’ no sentido de humanos). É como se se tentasse anular as
etapas intermediárias, de modo a deixar a porta aberta para alianças que
transcendem o nível ‘étnico’, que tanto preocupa os observadores ocidentais
(missionários, etnólogos, viajantes), frustrados em sua busca de denominações
tribais claras e definidas...

Apresentaremos abaixo algumas das classificações dadas à família linguística
Páno, respectivamente, a de Mason (1950), a de d’Ans (1973), retiradas de Paula (op. cit., p.
36-38, 40), e a de Loos (1999), retirada de Vicente Ferreira (2006):
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Pano Central
A. Chama (Ucayali)
01. Conibo
a. Conibo
b. Shipibo
a. Caliseca, Sinabo (?)
b. Manamabobo, Manava
c.Setebo
a.Sensi: Casca, Runubu,
Ynubu, Barbudo, Tenti,
Mananawa (?)
b. Panobo: Pano, Pelado,
Manoa, Cashiboyano
02. Cashibo (Comabo)
a. Cacataibo
b. Cashiño
c. Ruño
d. Buninawa
e. Carapacho (?)
f Puchanawa
g. Shirinó
B. Curina (Kulino)
C. Capanawa
01. Capanawa
a. Buskipani
02. Remo
a. Sacuya
03. Maspo
a. Epetineri (Impenitari)
04. Nucuini
a . Cuyanawa
05. Niarawa
06. Puyananawa (?)

D. Amawaca (amenguaca?)
01. Amawa
a .Cashinawa
b. Sheminawa
c. Inuvakeu
d. Viwivakeu
02. Pichobo
a. Pichobo (Pisobo)
b. Soboibo
a. Ruanawa
c. Machobo
a. Comobo
E. Catukina
01. Arara
a. Shawanawa
02. Ararapina
03. Ararawa
04. Saninawa
a. Saninawacana

Pano Sul-Ocidental
A. Arasaire
B. Aisawaca
01. Aisawaca
02. Yamiaca
C. Arauá

Pano Sul-Oriental
A. Pacawará
01. Chacobo
02. Caripuná (Jau-navo)
a. Jacariá
b. Paniá (Pamaná)
03. Capuibo
04. Sinabo

F. Juruá-Purus
01. Poyanawa
02. Shipinawa
03. Ararawa
04. Yauavo
05. Yaminawa
06. Runinawa
07. Contanawa
08. Yawanawa
09. Pacanawa
10. Yumbanawa
11. Yura
12. Tushinawa
13. Marinawa
14. Espinó
15. Manawa
16. Canamari

B. Zurina (?)

Quadro (13): Classificação das Línguas Páno, segundo Mason (1950).

Veja-se, a seguir, como, de um conjunto de mais de 60 línguas, encontradas na
classificação de Mason acima, reduz-se, na classificação de d’Ans, para o número de 20
línguas. E, assim mesmo, uma boa parte delas não é encontrada na relação de Mason, como as
línguas “Capanahua”, “Panavarro”, “Shetebo”, “Wariapano”, “Isconahua”, e daí por diante:
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I. PANO UCAYALINO
A. UCAYALINO (A)
1. Shipibo-Conibo
a. Shipibo
b. Conibo
2. Capanahua
a. Capanahua
B. UCAYALINO (B)
a. Panavarro
b. Shetebo (??)
c. Wariapano (??)
II. PANO PRÉ-ANDINO
a. Cashibo
b. Cacataibo (?)
III. PANO DAS CABECEIRAS

C. CASHINAHUANO
a. Cashinahua
D. PANO-PURUS
a.Yaminahua
b. Sharanahua
c. Marinahua (?)
d. Chaninahua (?)
e. Mastanahua (?)
f. Yahuanahua (?)

IV. PANO BENIANO
a. Chacobo
b. Pacaguara (??)

V. PANO DO NORTE (?)
a. Mayoruna (??)

A. ISCONAHUANO
a. Isconahua
B. AMAHUACANO
a. Amahuaca

Quadro (14): Classificação das línguas Páno, segundo d’Ans (1973).

Em Loos (1999), a lista atinge 30 línguas (algumas acompanhadas de uma
cruz, para indicar que já estão extintas), 10 a mais que a de d’Ans, mas ainda bastante inferior
à de Mason. No entanto, da mesma forma com que ocorre na relação de d’Ans, muitas
línguas, ou denominações, encontradas na lista abaixo, como, por exemplo, o “Mastanawa”, o
“Chitonawa”, o “Moronawa” e o “Marubo”, entre outras, não se incluem entre as arroladas na
classificação de Mason (aliás, as três últimas, nem na de d'Ans). Por outro lado, línguas, ou
denominações, do quadro de d’Ans, como o “Panavarro” e o “Chaninahua”, também não
serão localizadas no arrolamento de Loos:
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Subgrupo Yaminawa

Subgrupo Mayoruna

Yaminawa 500 P, Br
Amawaca 200 P
Cashinawa/Honikoin 500 P, Br
Sharanawa/Shanindawa/
Chandinawa/Inonawa/Marinawa 300 P
Yawanawa 200 Br
Chitonawa 35 Br
Yoranawa/Nawa/Parquenawa 200 P
Moronawa 300 Br
Mastanawa 100 P

kulina 35 Br
Mawi X/9+e
Kapishtana 17/14 dialect of Kulina
Chema 12/7f
Korubos 300 (aproximadamente) Br
Chankuëshbo 5/2
Matses/Mayoruna 2000 P, 2200 Br
Matis 262 Br
O subgrupo Chacobo

Subgrupo Capanawa
Capanawa/Pahenbakebo 400 P
Shipibo/Conibo/Xetebo 8000 P
Remo † Br
Marubo 400 Br
Waripano † / Panobo/Pano P
Isconawa 30 P
Taveri/Matoinahã † B

Chacobo
Arazaire † P
Atsawaca † P
Yamiaka † P
Katukina/Camannawa/Waninnawa 300 Br
Pacawara 12 Bo
Línguas sem agrupamento
Cashibo/Cacataibo/Comabo 100 P
Karipuna † Br
Kaxarari 100 Br
Nukimin † +/-136 Br
Poyanawa † 137 Br
Tutxinawa † Br

Quadro (15): Classificação das línguas Páno, segundo Loos (1999).

Em seguida, apresentamos um mapa, retirado de Amarante Ribeiro (s.d.), que,
com números indicando a localização de cada povo, possibilita uma visão esquemática da
Amazônia Sul-Ocidental, por onde as línguas Páno se espalham. Todavia, é importante
observar que há povos que não se encontram circunscritos exatamente à área indicada pelos
números desse mapa29. Os Kaxinawá, por exemplo, cuja população é a maior entre os povos
Páno que vivem no Brasil (3.964 pessoas) e a mais numerosa nação indígena do Acre (45% de
todos os índios), caracterizam-se por grande dispersão geográfica, habitando tanto uma área
peruana a partir do rio Curanja, como várias regiões do Acre, onde se dividem em 11
territórios indígenas, distribuídos por cinco municípios, numa área de 633.213 ha. (Nunes
Ferreira, 2002a). Além disso, assinale-se que as localizações ali indicadas para os Kaxararí
(26) e os Poyanáwa (29) divergem das localizações estabelecidas para esses mesmos povos
nos mapas constantes da revista “Povos do Acre - História Indígena da Amazônia Ocidental”

29

Vejam-se adiante, no item 2.4, os mapas de localização dos povos Páno no Brasil.
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(2002), que utilizamos largamente no item 2.4, onde estariam mais aproximados,
respectivamente, dos números (22) e (30). Outra observação sobre as localizações do mapa
abaixo é que não encontramos nele o número (16), e para o número (34), não há na legenda
nenhuma etnia ou língua designada.

Legenda:
1 – Yaminahua, 2 – Amahuaca, 3 – Cashinahua, 4 – Shranahua, 5 – Yawanawa, 6 – Chitonawa,
7 – Yoranawa, 8 – Moronawa, 9 – Mastanahua, 10 – Chacobo, 11 – Arazaire, 12 – Atsawaca,
13 – Yamiaka, 14 – Katukina, 15– Pacahuara, 16 – Capanahua, 17 – Shipibo-Conibo, 18 – Remo,
19 – Marubo, 20 – Panobo, 21 – Isconahua, 22 – Canamari, 23 – Cashibo-Cacataibo, 24 – Culina,
25 – Karipuna, 26 – Kaxarari, 27– Matsés, 28 – Nokaman, 29 – Poyanawa, 30 – Tuxinawa, 31 –
Shanenawa, 32 – Corubo, 33 – Matís.
Mapa (03): Distribuição das línguas Páno pela América do Sul (Amazônia Sul-Ocidental), retirado de
Amarante Ribeiro, [s. d.].
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2.4. Povos e línguas Páno no Brasil

As nações Páno habitam regiões de floresta amazônica da Bolívia, do Brasil e
do Peru. Em território brasileiro, encontram-se 17 desses povos: 12 no estado do Acre, 4 no
Amazonas e 1 no estado de Rondônia, que perfazem uma população aproximada de 10.000
pessoas. Dentre esses grupos, 5 já não falam a língua ancestral (os Apolima-Arára, os
Jamináwa, os Náwa, os Nukiní e os Poyanáwa) e 4 têm sua língua em situação de grave risco
de extinção (Jamináwa-Arára, Kontanáwa, Shanenáwa e Shawandáwa). As 8 restantes
(Katukína, Kaxararí, Kaxinawá, Korúbo, Marúbo, Matís, Matsés e Yawanawá) ainda são
faladas por suas etnias e estão numa situação relativamente segura (Aguiar, 2007).
Todavia, conforme observa a autora, daqueles cinco grupos, cujas línguas
caíram em completo desuso, três tomaram a decisão de resgatar e revitalizar suas culturas e
línguas: os Apolima-Arára, os Náwa e os Nukiní. Além disso, vários grupos têm buscado o
reconhecimento oficial, muito provavelmente com o objetivo de postular a demarcação de
suas terras e assistências governamentais. Com efeito, a criação, em 1989, do Parque Nacional
da Serra do Divisor, uma reserva extrativista com 846.633 ha., localizada na fronteira do
Brasil com o Peru, e outras políticas desenvolvidas no Acre visando ao apoio e à proteção das
comunidades indígenas, têm contribuído para uma verdadeira mudança de atitude das
populações indígenas. Se até bem pouco tempo procuravam esquecer suas culturas e línguas e
tentavam se parecer ao máximo com as populações não índias, agora percebem que a
manutenção de suas identidades pode influir positivamente em seus destinos. Aguiar sugere
que essas mudanças políticas muito provavelmente têm sido as grandes responsáveis pelo
reaparecimento de diversos grupos indígenas que se julgavam extintos30 e também pelo
crescente interesse das populações indígenas em resgatar suas línguas e tradições.
Em seguida, apresentaremos informações sobre cada um dos povos Páno
situados no Brasil. A maioria dos mapas para a localização dos povos de língua Páno no Acre
e regiões limítrofes, bem como as fotos de pessoas de diversas etnias Páno e de suas aldeias,
30

Silva (2002), ao tratar dos grupos indígenas do Acre conhecidos como “isolados” ou “brabos”, consigna que a
chegada dos não índios à região resultou para as populações locais em morte e exploração e que “mesmo quando
não se utilizou a violência física, evidenciou-se a violência da espoliação dos modos de vida tradicionais das
populações nativas”. A autora assinala que, em razão desse quadro, muitas comunidades indígenas adotaram
como estratégia de sobrevivência o completo distanciamento da sociedade não índia e mesmo dos índios
aculturados. Outra estratégia, descrita por Padilha (2002a), foi a utilizada, por exemplo, pelo grupo Náwa (v.
item 2.4.12), que “em função de terem sido submetidos a toda sorte de desmandos, torturas e assassinatos ao
longo da história, foram obrigados a negar sua identidade e se ‘esconder’ junto aos ribeirinhos”, adotando
predominantemente o uso da língua portuguesa.
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constantes desta seção, foram retirados da revista “Povos do Acre - História Indígena da
Amazônia Ocidental” (2002), produzida pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansur (FEM), juntamente com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI)31. Quanto aos
textos, quando não se mencionar autor, ou autora, as informações são de Aguiar (2007).

2.4.1.

APOLIMA-ARÁRA

Esse grupo resulta da reunião de quatro etnias: Shawandáwa (Arára), Shipíbo,
Amahuáca e Jamináwa e contém 135 membros distribuídos em sua maioria por três
localidades vizinhas do rio Amônia (Pedreira, Jacamim e Assembleia), no município de
Marechal Thaumaturgo-AC. Quase todos são bilíngues em português e espanhol e 30% ainda
falam a língua ancestral. No processo de revitalização cultural que estão empreendendo, a
língua Shawandáwa (também conhecida por “Arára”) foi a escolhida como a mais
representativa.

31

Os mapas referentes aos povos Kontanáwa, Korúbo, Marúbo, Matís e Matsés são adaptações nossas, com base
em Aguiar (2007) e no mapa do CIMI “Índios no Brasil e Presença Missionária” (1985). As fotos desses últimos
quatro povos foram fornecidas pelo CIMI, a partir de seus arquivos, e as fotos dos Kontanáwa foram cedidas
para publicação neste trabalho, pela Dra. Mariana Ciavatta Pantoja Franco, Professora da Universidade Federal
do Acre.
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Foto (06): Representantes Apolima-Arára presentes no II Encontro de Culturas
Indígenas (2001), em Rio Branco-AC (foto: Fernando Figali - Arquivo Cimi).

Uma característica interessante do grupo Apolima-Arára está na inusitada
aparência física de alguns de seus componentes, que são louros e relativamente altos. Isso se
deve a um “casamento” interétnico forçado, durante o tempo das “correrias”32, de uma índia
da comunidade com um garimpeiro, que era muito alto, claro, loiro e de olhos azuis. Dessa
união advieram nove filhos também de pele clara, loiros e altos, e, depois, netos e bisnetos de
feições aproximadas. A aparência desses indígenas tem lhes criado muitas atribulações: são
reconhecidos como índios pelas organizações que tratam com os não índios e como não índios
pelas que tratam dos interesses dos índios. A FUNAI, por exemplo, não os atende porque não
seriam “índios”, e as escolas da cidade de Thaumaturgo-AC não recebem as crianças por
considerá-las “índias”.
Além disso, o grupo também tem encontrado dificuldades na demarcação de
suas terras e vivem em áreas pertencentes ao Estado Brasileiro, sem garantias de permanência.
O fato de o rio Amônia ser usado como rota para o tráfico de drogas também constitui outro
fator de insegurança para a comunidade. No entanto, os Apolima-Arára têm conseguido
preservar suas tradições, como suas danças, músicas e rituais, e toda a população está
empenhada na pesquisa e resgate da língua Shawandáwa (Arára). A propósito do nome dado
ao povo, Padilha (2002b) explica que “Apolima” faz referência a uma localidade no Peru,
onde teriam morado alguns dos componentes do grupo.
32

Conforme já se consignou no Capítulo 1 desta dissertação (item 1.4. “Despovoamento vertiginoso”), as
práticas conhecidas como “correrias” aconteceram, a partir do final do Séc. XIX, quando teve início a exploração
da borracha na região. Eram expedições armadas que adentravam a floresta com o objetivo de matar lideranças
indígenas, aprisionar homens para o trabalho escravo e mulheres, que seriam vendidas aos seringueiros (Neves,
2002).
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2.4.2.

KATUKÍNA

Aproximadamente 350 pessoas constituem este grupo, que se situa em duas
áreas: o Seringal Sete Estrelas, com uma aldeia, no município de Tarauacá-AC, e cinco
aldeias na localidade de Campinas (ou Olinda), no município de Cruzeiro do Sul-AC.
Todos os Katukína entendem o português, todavia a língua efetivamente usada
é a tradicional. Os mais jovens falam português, mas somente com não índios que estejam
presentes nas aldeias, ou quando vão para as cidades.
Borges (2002) informa que os Katukína passaram por um período de grande
dispersão durante o tempo das “correrias”, além de entrarem em um estádio de
seminomadismo, que alterou seus modos de vida: de caçadores-agricultores passaram a
caçadores-coletores.
A absorção desse povo pela empresa seringalista acabou por fixá-lo durante
certo período em locações vizinhas aos seringais, diminuindo seu deslocamento, mas a
situação de mobilidade só foi interrompida com a conquista da terra. Os Katukína ainda
preservam parte de sua cultura e nas localidades de Campinas e de Sete Estrelas a comunidade
assumiu a educação escolar, e as crianças são alfabetizadas na língua materna e em português.
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Foto (07): Marcelo André Katukina, Aldeia Samaúma
(foto: J. Diaz - Arquivo Cimi).

Foto (08): Maria Luiza e Maria dos Santos,
Aldeia Sete Estrelas, rio Gregório
(foto: J. Diaz - Arquivo Cimi).

A propósito da denominação “Katukina”, Aguiar (1993, p. 141-152) esclarece
que 4 comunidades indígenas brasileiras são conhecidas por esse etnônimo: duas do povo de
que tratamos nesta seção – como já se disse, uma localizada no município de Tarauacá-AC;
outra na localidade de Campinas, no Município de Cruzeiro do Sul-AC (estes últimos há bem
pouco tempo integravam a comunidade de Tarauacá, mas dela se distanciaram por
divergências internas); os situados em Morada Nova (Município de Feijó-AC), na verdade,
pertencentes à etnia Shanenáwa (ver item 2.4.15); e os de Jutaí (Vale Javari-AM), os
“verdadeiros” Katukína.
A autora salienta que nenhum povo falante de línguas Páno se chamava
primordialmente “Katukina”, que é a denominação própria da comunidade do Vale do JavariAM, pertencente à família linguística Katukína. Os outros três grupos, que se encontram no
Estado do Acre, são tradicionalmente falantes de línguas Páno: os de Morada Nova, conforme
se assinalou, são, na verdade, os Shanenáwa (ou Katukína de Feijó), os outros dois, de que
tratamos neste tópico, que são da mesma etnia, não mais conhecem a sua denominação
original.
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2.4.3.

KAXARARÍ

Esse grupo é formado por 250 indivíduos, que estão espalhados por três
localidades, duas situadas em Lábrea-AM e uma em Porto Velho-RO. Todos os membros da
comunidade falam a língua tradicional e compreendem o português.

Foto (09): Meninas Kaxararí, Aldeia Marmelinho (foto: Líbia Luiza - Arquivo Cimi).
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Foto (10): Aldeia Marmelinho, município de Lábrea-RO (foto: Líbia
Luiza - Arquivo Cimi).

Segundo Santos (2002), a população Kaxararí, considerada pela sociedade
regional como de caráter pacífico e tranquilo, é formada em sua maioria (60,5%) por crianças
e jovens com menos de 20 anos. Os adultos, de 20 a 50 anos, são relativamente poucos
(37,2%), e os velhos com mais de 50 anos constituem uma parcela mínima (2,3%),
consequência do extermínio a que o grupo foi submetido a partir de 1910. Santos (op. cit.)
acrescenta que estão atravessando um processo de “desagregação social”, já que, além do
vínculo linguístico, pouco resta de sua cultura tradicional.
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2.4.4.

KAXINAWÁ

Os Kaxinawá constituem o maior grupo de língua Páno existente no Brasil,
com 3.964 componentes. Todos eles usam a língua tradicional e, embora compreendam o
português, essa língua nunca é usada em suas relações do dia a dia. De acordo com Nunes
Ferreira (2002a), os “Huni Kuin” (gente verdadeira), como eles se denominam, encontram-se
distribuídos por 11 localidades no estado do Acre, numa área que abrange 5 municípios nas
regiões dos vales do Purus e Juruá, e também numa região do Peru, onde se situam a partir do
rio Curanja.

Foto (11): Crianças da aldeia Kaxinawá Alto Purus (foto: Rodrigo José Domingues - Arquivo Cimi).
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Possuem uma extensa cultura material, como a da tecelagem em algodão e a da
fabricação de cerâmica, que se constituem em importantes fontes de renda, e continuam
mantendo vivo o essencial de suas tradições, como, por exemplo, o ritual xamânico. Por outro
lado, têm se organizado em várias associações, que proporcionam o apoio e o
desenvolvimento da comercialização de seus produtos, do extrativismo, da agricultura de
subsistência, e ainda da educação escolar diferenciada, que viabiliza o letramento, o resgate e
a revitalização de seus costumes.

Foto (12): Tecelã Kaxinawá (foto: Fernando Figali – Arquivo Cimi).

2.4.5.

KONTANÁWA
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Os Kontanáwa eram considerados extintos até que foram “redescobertos” há
poucos anos. Sua população é de 240 indivíduos, bilíngues em português e na língua
tradicional, todos habitando uma única aldeia às margens do rio Tejo, no município de
Marechal Thaumaturgo-AC. Aguiar (2007) nos conta que o grupo Kontanáwa desapareceu da
literatura especializada por um longo tempo e que pouca informação havia sobre esse povo.
Somente em 1987, a autora teve notícia do grupo, em conversa com Francisco Nogueira, um
índio Shawandáwa de 80 anos.
O ressurgimento dos Kontanáwa é apontado por Aguiar como uma das
consequências das políticas de demarcação de terras indígenas em curso no estado do Acre:
somente em 2002 tornaram-se conhecidos da FUNAI, depois que um membro daquela
fundação confirmou a criação do Parque Nacional da Serra do Divisor.

Foto (14): Jovem Kontanáwa (Aldeia Sete Estrelas)
(foto: Mariana Ciavatta Pantoja).

Foto (13): Cacique Osmildo Kontanáwa, no preparo
da ayahuasca (foto: Mariana Ciavatta Pantoja)33.

33

Fotos retiradas do sítio do Instituto Social Ambiental – ISA (http://img.socioambiental.org/gallery/v/
publico/kuntanawa): “Povos Indígenas no Brasil”, e gentilmente cedidas para publicação neste trabalho pela Dra.
Mariana Ciavatta Pantoja Franco.
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2.4.6.

KORÚBO

Esse grupo, localizado no estado do Amazonas, conta com uma população
estimada entre 400 e 500 pessoas. São também conhecidos como “Caceteiros”, pelo fato de se
armarem com pedaços de pau (ou cacetes) nas situações de conflito com não índios e outros
índios da região. Todos são monolíngues na língua nativa e não aceitam contato com outros
povos indígenas ou não indígenas.

Foto (15): Povo Korúbo - AM (foto: Luiz W. de Souza – Arquivo Cimi).
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2.4.7.

JAMINÁWA

O grupo Jamináwa consiste de 155 pessoas, distribuídas por três aldeias no
estado do Acre: Betel, Jatobá e Extrema. Não falam mais a língua ancestral, comunicando-se
apenas em português. São seminômades e não constituem um conjunto coerente. De acordo
com Ferreira (2002), o grupo foi formado de várias etnias Páno que viviam no médio rio
Ucayali, no Peru. Com a chegada dos caucheiros peruanos, foram obrigados a se reunir e
migrar para áreas do território acreano.

Foto (16): Manoel Sampaio, Aldeia Extrema, rio Caeté
(foto: Tereza Cruz - Arquivo Cimi).

Foto (17): Mulher Jamináwa usando adornos característicos
(foto: Fernando Figali - Arquivo Cimi).
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Essa heterogeneidade étnica, que sempre foi causa de desavenças internas, e
ainda a necessidade de fugir das doenças trazidas pelos não índios e da exploração da
indústria da borracha, fez com que esse povo estivesse sempre se fracionando e transferindo o
local de suas moradias.
A partir de 1990, entraram num período de crise, com várias famílias migrando
para os centros urbanos, onde enfrentam dificuldades invencíveis e muitas vezes a
mendicância. No entanto, segundo Ferreira, os Jamináwa ultimamente têm conseguido
empreender uma incipiente revitalização de suas tradições, com o resgate de sua cerâmica, da
tecelagem e da cestaria, e rumam para uma reestruturação social, política e cultural.

2.4.8.

JAMINÁWA-ARÁRA

Constituído de 128 pessoas, o grupo habita 3 aldeias no município de Marechal
Thaumaturgo-AC. A língua tradicional só é conhecida pelos mais velhos, e no dia a dia só se
usa o português. Cruz (2002b) informa que o grupo foi localizado em 1978 nas cabeceiras dos
rios Tejo, Bajé e Humaitá e é formado por descendentes das etnias Jamináwa e Arára (ou
Shawandáwa).
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Foto (18): Esmeralda Moreira Lima, cacique da Aldeia Bom Futuro (foto: Fernando Figali - Arquivo Cimi).

Da mesma forma que outros agrupamentos interétnicos dentro da família Páno,
essa reunião surgiu num contexto de perseguições, que tiveram início com o avanço das
frentes extrativistas e provocaram uma profunda desorganização da integridade sociocultural
desses dois povos. Com isso, começaram a surgir casamentos com regionais e entre
descendentes das duas etnias. No rio Bajé, o cruzamento entre os Jamináwa e os Arára foi tão
intenso que deu origem a um novo povo: os Jamináwa-Arára.
Os Jamináwa-Arára já não praticam as culturas materiais dos antepassados,
embora ainda saibam fazer artefatos de cerâmica, arco e flecha, paneiro e jamaxi. Outras
ameaças são as desavenças internas, os casamentos com regionais e a dificuldade de acesso à
sua terra, o que dificulta a presença das entidades indigenistas e do movimento indígena
regional. Cruz afirma, no entanto, que, mesmo com todos esses problemas, os JamináwaArára iniciam um processo de retomada de sua organização sociocultural.
Um dado interessante sobre esse grupo é que uma de suas aldeias, a Bom
Futuro, é liderada por uma mulher, a cacique Esmeralda Moreira Lima, talvez a única mulher
assumindo a liderança de uma comunidade indígena no Acre.
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2.4.9.

MARÚBO

Vivendo em áreas vizinhas aos rios Curuçá, Ituí e Maronal, no município de
Atalaia do Norte-AM, esse grupo é formado por 1.043 pessoas. Aproximadamente 15% só
conhecem a língua tradicional, 25% sabem falar português e 60% o compreendem, mas não
falam. Todos os componentes da comunidade usam apenas o Marúbo nas suas relações
cotidianas.

Foto (19): Família Marúbo - Vale do Javari-AM (foto: Nilvo - Equipe Cimi Norte I
– Arquivo Cimi).
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Foto (20): Povo Marúbo (foto: Equipe Cimi Norte I – Arquivo Cimi).

2.4.10.

MATÍS

Também localizados no município de Atalaia do Norte-AM, esse grupo contém
239 indivíduos, que se distribuem em três aldeias. Todos usam apenas a língua tradicional nas
suas relações diárias.
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Foto (21): Povo Matís (foto: Equipe Cimi Norte I – Arquivo Cimi).

Foto (22): Povo Matís (foto: Isaac Amorim Filho – Arquivo Cimi).
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2.4.11.

MATSÉS

Os Matsés, da mesma forma que os Matís e os Marúbo, estão localizados no
município de Atalaia do Norte-AM. São 716 pessoas que usam apenas a sua língua na
comunicação diária. Apenas 20% falam português, 30% compreendem, mas não falam, e os
restantes 50% conhecem apenas a língua ancestral.

Foto (23): Povo Matsés (foto: Sílvio
Cavuscens – Arquivo Cimi).

Foto (24): Povo Matsés (foto: Sílvio
Cavuscens – Arquivo Cimi).
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2.4.12.

NÁWA

Esse grupo tem 280 componentes, a maioria de jovens e crianças, que vivem
perto do rio (igarapé) Novo Recreio, no município de Mâncio Lima-AC. Eles só falam
português, mas desde 2000 sua língua ancestral é ensinada na escola34.

Foto (25): Festa da comunidade do igarapé Novo Recreio (foto: Eden Magalhães - Arquivo Cimi).

34

Padilha (2002a) consigna que “no Novo Recreio existem duas escolas com duas professoras indígenas, uma
em cada grupo-aldeia”.
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Padilha (2002a) nos conta que os Náwa foram considerados extintos a partir de
1904, quando se teve notícia da última sobrevivente do grupo. No entanto, em 1999, o CIMI
fez contato com remanescentes desse povo e começou uma luta para o seu reconhecimento
oficial, com vistas à demarcação de suas terras, onde atualmente habitam.
Segundo o autor, os Náwa sempre foram lembrados na região do Juruá por sua
valentia e resistência e o ressurgimento do grupo seria justamente uma prova de sua
capacidade de resistir. Ao longo de sua história, foram vítimas de abusos, torturas e
assassinatos. Por isso, durante muito tempo, foram obrigados a ocultar sua identidade e se
refugiar entre os ribeirinhos.

Foto (26): Participação dos Náwa no II Encontro de Cultura Indígena, em
2001 (foto: Fernando Figali – Arquivo Cimi).
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2.4.13.

NUKINÍ

Com uma população de 425 indivíduos, esse grupo vive no Vale do Juruá,
perto do rio Moa, no município de Mâncio Lima-AC. Eles só falam português, mas, a partir
de 2000, a língua tradicional começou a ser ensinada na escola.

Foto (27): Preparação da farinha numa aldeia Nukiní (foto: Terri Aquino - Arquivo Cimi).
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A nação Nukiní, de acordo com Nunes Ferreira (2002b), tradicionalmente
situava-se na região brasileira da Serra do Moa, e, no Peru, no vale do Ucayali, e foi contatada
pela primeira vez no Brasil em 1904. Por essa época houve também o contato com os
caucheiros peruanos, que os obrigavam a realizar trabalhos forçados nas atividades de
exploração da borracha.
Na verdade, o encontro desse povo, seja com os peruanos, seja com os
brasileiros, foi marcado por muita violência. Justamente por resistirem à exploração, esse
grupo foi vítima de um efetivo massacre. Toda essa opressão desestabilizou profundamente a
organização sociopolítica e cultural dessas comunidades, que foram obrigadas a abandonar
seus costumes e a própria língua, a qual, segundo o autor, hoje só é efetivamente falada por 6
pessoas.
Além disso, seu território é objeto de disputas entre madeireiros, pecuaristas e
até mesmo traficantes de droga, que estão invadindo a área. O resultado é a exploração e
expropriação do povo e a derrubada indiscriminada da floresta. Para reagir a esse quadro, os
Nukiní estão se organizando em uma associação, a AIN (“Associação Indígena Nukini”), que
visa ao fortalecimento da coesão étnica, ao desenvolvimento econômico e sustentável e à
revitalização cultural. A propósito, Nunes Ferreira menciona o projeto de revitalização da
língua Nukiní, empreendido por uma professora da Universidade Federal de Goiás (no caso,
Aguiar), processo que tem contado com o apoio e a colaboração ativa de todos os habitantes
dessa comunidade35.

35

Aguiar (2007) afirma que, além da participação dos membros do grupo no resgate cultural e linguístico, uma
professora foi contratada para trabalhar especificamente com a língua Nukiní na escola e na comunidade.
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2.4.14.

POYANÁWA

Como os Nukiní, esse grupo também está situado no município de Mâncio de
Lima-AC, onde se encontra dividido em duas aldeias, Barão e Ipiranga. O povo Poyanáwa é
formado por 403 pessoas, todas monolíngues em português.

Foto (28): Família Poyanáwa (foto: Eden Magalhães Arquivo Cimi).

Foto (29): Um dos mais antigos índios Poyanáwa
(foto: Eden Magalhães - Arquivo Cimi).

135

Segundo Gondim (2002b), os Poyanáwa notabilizaram-se por sua resistência à
invasão não índia, impulsionada pela exploração do látex, sendo absolutamente infensos ao
processo de “amansamento”. No entanto, após o processo “civilizatório”, pouco restou de sua
cultura, a não ser uma parcela mínima de seu artesanato, o que pode sugerir que uma das
estratégias de sobrevivência fosse a sua rápida adaptação ao modo de viver não índio. Hoje
em dia, os Poyanáwa se organizam em uma associação agroextrativista, buscando apoio para
suas atividades de subsistência.

2.4.15.

SHANENÁWA

Até 1987 esse povo foi chamado de Katukína do Feijó. O grupo está situado no
município de Feijó-AC e conta com 458 pessoas. Todos usam sua língua ancestral na
comunicação diária, mas entendem e falam português, e o anseio da comunidade é de que seja
esta a língua ensinada aos mais jovens na escola. Essa postura, segundo Almeida (2002b), é
motivada pela proximidade com a população não indígena e a perspectiva de estabelecer com
ela uma competição pelas oportunidades de trabalho remunerado, mas tem provocado
transtornos para as outras escolas indígenas vizinhas, que estão voltadas para uma educação
que também leva em conta o resgate e a revitalização de suas culturas. Apesar disso, de
acordo com Almeida, ainda é forte entre o povo Shanenáwa a consciência de sua identidade e
da importância de preservar sua língua e tradições.
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Foto (30): Apresentação cultural dos Shanenáwa no II Encontro
de Culturas Indígenas, Rio Branco (foto: Fernando Figali –
Arquivo Cimi).
Foto (31): Evanilde Shanenáwa, Aldeia Nova
Morada (foto: Tereza Cruz - Arquivo Cimi).

Conforme já se comentou no item 2.4.2, o povo Shanenáwa já foi chamado
equivocadamente de Katukína36 (Aguiar, 1993). A autora fez uma entrevista com um dos
membros mais velhos da comunidade, o Sr. Alberto (‘Don Alberto’), que contou que o nome
do grupo sempre foi Shanenáwa (shane, espécie de pássaro azul, talvez o ‘guacamayo’; nawa,
gente), mas, por engano, seu nome foi registrado como Katukína nos documentos relativos à
titulação das terras que ocupam. Segundo Don Alberto, quando perceberam o equívoco,
avisaram as autoridades, mas foram informados de que, se insistissem na correção, correriam
o risco de perder suas terras.

36

Sobre a denominação “Katukína”, ver o item 2.4.2.
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2.4.16.

SHAWANDÁWA (ARÁRA)

O grupo Shawandáwa, também conhecido pelo nome de “Arára”, conta com
275 indivíduos (bilíngues em português e na língua tradicional), que vivem em duas
localidades: Porto Valter-AC e Cruzeiro do Sul-AC.
Gondim (2002a) informa que os Shawandáwa foram contatados pela primeira
vez em 1905 na região do igarapé Forquilha, afluente da margem esquerda do riozinho da
Liberdade, época em que se encontravam divididos em vários grupos, um deles inclusive
coabitando com os Rununáwa. Desse período há registro de muitos conflitos, sendo muito
comuns as guerras internas e a dispersão populacional.

Foto (32): Aldeia Boca do Nilo, igarapé Humaitá (foto: Jairo Lima - Arquivo Cimi).
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A chegada do tempo das “correrias”, os casamentos intertribais, que fizeram
com que indivíduos de outros povos indígenas passassem a integrar a nação Shawandáwa
(veja-se ainda a sua união com outros povos para formar novos grupos como os JamináwaArára e os Apolima-Arára), e mais tarde a migração para as cidades, provocaram muitas
mudanças no seu antigo padrão de vida, embora parte de seus costumes e tradições ainda
continuem preservados. No entanto, a sobrevivência (além da revitalização) da língua e da
cultura Shawandáwa depende fortemente da regularização das terras onde vivem, que já
foram delimitadas (86.700 ha), mas ainda não foram devidamente demarcadas.

2.4.17.

YAWANAWÁ

A população Yawanawá é de 618 pessoas, que vivem em três aldeias
relativamente próximas, dentro do município de Tarauacá-AC. Todos são bilíngues em
português e na língua tradicional, que é a usada na comunicação diária.
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Foto (33): Lançamento do CD “Mariri”, Teatro Plácido de Castro, Rio Branco-AC
(foto: Silvana Rossi - Arquivo Cimi).

Conforme assinala Santos de Almeida (2000), o povo Yawanawá (o nome
significa “gente da queixada”) habita ancestralmente as margens do rio Gregório, onde se
encontram suas três aldeias, Nova Esperança, Mutum e Escondido, numa região conhecida
como “Terra Indígena do Rio Gregório”. Foi o primeiro grupo indígena do Acre a conquistar
a regularização de suas terras, que está devidamente registrada em cartório (92.859 ha.). Essa
área é dividida com parte do povo Katukína, que, no entanto, “está em processo de mudança
para a terra indígena Katukína do Campinas, localizada no mesmo município”.
Ainda segundo Almeida, o povo Yawanawá aglutina membros de vários povos
Páno, como é comum entre esses grupos, com muitos casamentos interétnicos, que, todavia,
não chegaram a resultar num fracionamento por clãs ou sessões. No entanto, vêm ocorrendo
também casamentos com regionais, o que está provocando problemas sociolinguísticos,
principalmente entre os mais jovens, que tendem a falar apenas o português. Apesar disso, as
tradições ainda são bastante preservadas, como as festas, as indumentárias, os adornos, as
práticas religiosas, bem como existe uma preocupação em manter vivas a cultura e a língua,
que, ao lado do português, também é usada no aprendizado escolar.
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Foto (34): Aldeia Yawanawá, rio Gregório (foto: J. Diaz - Arquivo Cimi).
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2.5. As “palavras” da família
2.5.1. De areia a vento
Para uma ideia inicial das diferenças e semelhanças entre algumas línguas da
família Páno no Brasil, apresentaremos um quadro comparativo com 11 línguas, cotejadas em
face de 14 conceitos (areia, carne, céu, cobra, dente, dormir, língua, lua, marido, nariz, pé,
pele, sangue, vento).
Os dados foram pinçados dos anexos de Lanes (2005), onde o autor apresenta
165 conceitos, com os itens respectivos das línguas Katukína (Kt), Kaxararí (Kx), Kaxinawá
(Kw), Jamináwa (Ja), Marúbo (Mb), Matís (Mi), Matsés (Me), Poyanáwa (Po), Shanenáwa
(Sn), Shawandáwa (Sd) e Yawanawá (Ya):

Katukína
(Kt)
01.

areia
02.

carne
03.

céu
04.

cobra
05.

dente
06.

dormir
07.

língua
08.

lua
09.

marido
10.

nariz
11.

pé
12.

pele
13.

sangue
14.

vento

Kaxararí
(Kx)

Kaxinawá
(Kw)

Jamináwa
(Ja)

Marúbo
(Mb)

Matís
(Mi)

Matsés
(Me)

Poyanáwa Shanenáwa Shawandáwa Yawanawá
(Po)
(Sn)
(Sd)
(Ya)

maˑʃiʼ

ɦɨnɨmaˑʃi

maˑʃiˡ

biːʃˑpu

ˈmaʃi

masi

maˑsi

baˑʃiʼ

maˑʃi

baˑʃi

maˑʃiʔ

naˑmi

laˑmi

naˑmi

daˑbi

ˈnami

nami

pɐ̃ˑbit̚

nɐ̃ˑᵐbi

naˑmi

naⁿˑbi

naˑmiʔ

naˑi

naiˑtʃi

naˑiʔ

daˑi

naˈi

abu

aˑbu

daːˑi

naˑi

daˑi

naˑiʔ

ɾɯˑnɯʔ

tʃɤˑlɤ

duˑnu

ɾuˑdʊː

ˈɾunu

dunu

niˑsi

ɾũˑdu

ɾuˑnu

rɤ̃ːⁿdu

ɾʊˑnʊʔ

ʂɨˑta

ʂɨˑta

ʂɨtɨ

baˑtʃa

ˈʃɨˑta

ʃita

ʃɯˑta

χɨˑta

ʂɨˑta

ʂɨˑta

ʂɨˑtaʔ

uʂaˑˤiʼ

uʂaˑɦi

uˑʂa

uˑʂai

ˈuʃa

uʃ-

uˑʃɛʔ

uˑɣa

uˑʂa

uʃaˑi

ʊˑʂaʔ

haˑnaʼ

ɦaˑna

hɐˑna

aːˑdaʔ

ˈana

ana

aˑna

ɐ̃ːˑda

aˑna

ɐ̃ⁿˑda

aˑnaʔ

ɯˑʂɨʼ

ʊˑʂɨʼ

uˑʂɨ

ʊˑʂɨ

ˈuʃɨ

uʃɨ

ʊ͡ɯˑʃɯ

uɣˑdɨ

uˑʂɨ

uˑʃɨ

ʊˑʂɨʔ

βɨˑnɨʼ

βɨˑnɨ

bɨˑnɨ

βɨˑdɨ

ˈvɨnɨ

bɨnɨ

bɯˑnɯ

βɨ̃ːˑdɨ

ɨːβɨˑnɨ

βɨⁿˑdɨ

βɨˑnɨʔ

ɾɨˑkĩ’

tʃɨkaˑɲi

dɨˑkĩ

ɾɨtʃʊˑkʊ

ɾɨˈkin

deʃan

ribɪ͡aˑtɛ

ɾũˑki

ɾɨˑkĩ

ɾɨ̃ːˑki

ɾəˑkĩʔ

taˑɨʼ

taˑʔɨ

taˑɨ

taˑɨ

ˈtaɨ

taɨ

taˑɯ

taˑɨ

taˑɨ

taˑɨ

taˑiʔ

hɨʃˑβi

βiˑtʃi

biˑtʃi

ɾaːˑdi

ɨʃˈpi

bitsi

biˑtsi

βiˑtʃi

ɸiˑtʃi

βiˑtʃi

βiˑtʃiʔ

ʰiˑmiˤ

xiˑmi

xiˑmi

iˑbi

ˈimi

imi

ĩˑta

ĩˑbi

iˑmi

ĩˑᵐbi

iˑmiʔ

niˑwɨ

wɨɦɨˑta

niˑwɨ

dɨˑwɨ

ˈyɨwɨ

auɨn

kũkɛˑkit̚

diˑwɨ

niˑwɨ

βɨː

niˑwɨʔ

Quadro (16): Lista de “palavras” de 11 línguas Páno, retiradas dos anexos de Lanes (2005).
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2.5.2. Meça bem suas palavras... 37
Na seleção de nosso pequeno “corpus”, procuramos reunir um grupo de itens
que se prestasse a uma análise, pelo método comparativo, do vocabulário de diversas línguas
Páno, e que fosse, tanto quanto possível, equivalente à realizada por Rodrigues para línguas
do bloco Tupí, que reproduzimos no primeiro capítulo. A presente seção é destinada
justamente a apresentar os critérios, peculiaridades (e também problemas) que acompanharam
o trabalho de seleção, dentro do corpus de Lanes (2005), dos quatorze conceitos (e os itens
das respectivas línguas) que integram o Quadro (16).
Em primeiro lugar, é importante registrar que, deliberadamente, procuramos
eleger para o quadro os conceitos que apresentassem, nas diversas línguas, o maior número de
itens semelhantes entre si, o que, aliás, pode dar a impressão inicial de serem essas línguas
mais parecidas do que realmente são. De fato, as escolhas foram feitas justamente para
viabilizar uma análise das correspondências sonoras entre itens virtualmente cognatos, no que
se diferencia da análise que Lanes fez de seu corpus, mais amplo e abrangente: o autor
buscou, com base na léxico-estatística, a apuração do número de itens cognatos que tais
línguas compartilhariam, para estabelecer distâncias temporais entre elas.
Todavia, como veremos mais adiante, a partir da análise de correspondências
que fizemos sobre os itens do Quadro (16), também procuramos, paralelamente ao método
léxico-estatístico utilizado por Lanes, adotar, por assim dizer, uma perspectiva de apuração de
“distâncias genéticas”, que pretendemos considerar, até certo ponto, teoricamente
“complementar” à léxico-estatística, ou, pelo menos, o exercício de uma possibilidade
investigativa.
Quanto às “palavras” dispostas no corpus original, a transcrição que ali
encontramos para praticamente todos os itens foi a fonética (itens colocados entre colchetes).
Apenas os itens do Marúbo e do Matís tiveram transcrição diferenciada, o primeiro entre
barras oblíquas (transcrição fonológica) e o Matís sem nenhuma referência quanto ao tipo de
transcrição. Em nosso quadro comparativo e na análise desses dados, por razões tipográficas
(e também buscando uma uniformização), deixamos de transcrever esses colchetes e barras.
No caso do Matís, também não encontramos na transcrição de Lanes nenhum
sinal diacrítico, nem o de marcação de sílaba tônica38. No entanto, não seria totalmente
37

Aos leitores ainda não familiarizados com o Alfabeto Fonético Internacional recomendamos a leitura do
Apêndice II desta dissertação: “Símbolos do IPA (AFI, em português) – Comentários sobre a pronúncia dos
símbolos da lista de ‘palavras’ (itens utilizados no exercício comparativo do 2º capítulo) e o Alfabeto Fonético
Internacional (The International Phonetic Alphabet – IPA, revised to 2005), traduzido para o português”.
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desarrazoado considerar os itens do Matís como “oxítonos” (isto é, com a última sílaba sendo
a tônica), o que parece ser uma característica das línguas Páno. Veja-se que, com exceção de
onze itens do Marúbo, em todas as outras línguas, os itens recebem uma transcrição acentual
que indica a última sílaba como tônica.
Aliás, vários itens do Matís estão muito próximos dos seus correspondentes em
Matsés, todos oxítonos. E, se é verdade que o mesmo acontece com o Marúbo – único da
relação a apresentar itens paroxítonos – a análise que faremos mais adiante vai concluir que o
Matís estaria mais aproximado do Matsés, que, como todas os demais línguas de nosso
pequeno corpus (com exceção do Marúbo), tem acentuação prosódica na última sílaba.
Por isso, mais à frente, onde reproduzimos os dados do Quadro (16) para fins
de análise, quando um item do Matís se diferenciar do de outra língua apenas no que toca a
representação do acento de sílaba tônica (como ocorre com [uʃɨ] (Mi) e [uˑʃɨ] (Sd) lua; [dunu]
(Mi) e [duˑnu] (Kw) cobra; etc.) vamos considerá-los como idênticos, ou seja oxítonos,
estabelecendo, para a representação dos respectivos itens, apenas a transcrição que possui o
diacrítico: [uˑʃɨ], [duˑnu], etc..
A propósito, parece que Lanes fez uso de dois sinais para a marcação da sílaba
tônica ou acento primário: [ˈ], para o Marúbo, e [ˑ], para as outras línguas. No entanto, de
acordo com a tabela do IPA, tais sinais indicam traços diferentes. O sinal adotado pelo IPA
para indicar a sílaba tônica é o [ˈ], que só encontramos no Marúbo. O símbolo [ˑ] indicaria
outro parâmetro: o da duração da vogal, e não tonicidade. Cristófaro Silva (2002, p. 71)
explica que os diacríticos [ː] e [ˑ] são usados para marcar a duração dos segmentos vocálicos:
“por exemplo, [aː] duração longa; [aˑ] duração média; [a] duração breve”.
Como nem a tonicidade, nem a duração são traços relevantes para a análise que
faremos, vamos nos limitar a transcrever o sinal [ˑ], largamente utilizado por Lanes,
independentemente de estar indicando que a sílaba seguinte é tônica, ou que a vogal que ele
sucede tem duração média. Todavia, vamos interpretá-los a todos como diacríticos de
tonicidade, de forma que, no caso de [naˑi] (Kt) e [naˈi] (Mb) céu, que se diferenciam apenas
quanto a esses símbolos, transcreveremos para a representação de ambos os itens, apenas a
notação do Marúbo, [naˈi], que traz o símbolo mais apropriado à representação da tonicidade.
38

Isso também ocorre com o item ʂɨtɨ dente, do Kaxinawá.
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Também encontramos no quadro dois sinais para indicar a articulação glotal: o
símbolo [ʔ] ou um apóstrofo [’]. Na verdade, trata-se de caracteres que identificam dois sons
distintos, embora ambos produzidos na região glotal (Cristal, 2000, p. 127)39.
A propósito, no Katukína, para o qual, na maioria dos casos, Lanes adotou o
apóstrofo para representar a articulação glotal ([maˑʃiʼ] areia; [taˑɨʼ] pé; etc.), esta recebe em
Aguiar (1988, p. 15-19) a marcação [ʔ] ([maˑʃiʔ] areia; [maˈpuʔ] cabeça; [βaˈtaʔ] mel; etc.).
Todavia, ainda encontramos, ao longo da relação de Lanes (2005), o símbolo [ʔ] para
representar segmentos de mesma posição em Katukína, como em [ɾɯˑnɯʔ] cobra, este
presente no quadro, além de outros que não utilizamos aqui como [ʂaˑnaʔ] quente; [ʰiˑɲaʔ]
rabo, etc..
De qualquer modo, para este trabalho, tais diferenciações são irrelevantes e os
dois símbolos (embora apareçam, em nosso quadro, segundo a exata transcrição dos dados de
Lanes) serão considerados como representando o mesmo som. No caso dos itens que se
diferenciam unicamente quanto a esses sinais (como em [βɨˑnɨʼ] (Kt) e [βɨˑnɨʔ] (Ya) marido;
[maˑʃiʼ] (Kt) e [maˑʃiʔ] (Ya) areia; etc.), também registraremos, como fizemos no caso do
diacrítico para a indicação de sílaba tônica, uma única notação: a que contenha o símbolo [ʔ],
mais utilizado para a representação da glotal ( [βɨˑnɨʔ], [maˑʃiʔ], etc.).
Por outro lado, deve-se assinalar que, em alguns casos, estamos utilizando
apenas um dos itens apresentados por Lanes (2005): em Matsés, por exemplo, para os
conceitos “carne” [pɐ̃ˑbit̚] e “língua” [aˑna], havia ainda os itens [tʃɯˑʃɯ] e [anusuˑtɛ],
respectivamente; em Poyanáwa, para o conceito “dormir” [uˑɣa], ocorre também [uɣaˑnu]; e,
em Shanenáwa, para “vento” [niˑwɨ], temos ainda [ɾɨˑkĩ], sinônimos que foram omitidos da
relação do Quadro (16).

39

Convém aqui repetir passagem de nota de rodapé do primeiro capítulo: “a glotal é definida por Cristal (op. cit.,
p. 127) como o ‘som produzido na laringe, devido ao fechamento ou estreitamento da glote, a abertura entre as
cordas vocais’. Cristal ressalta que ‘o ruído do ar saindo depois de um fechamento completo da glote é
conhecido como oclusiva glotal, transcrita [ʔ]’, som que está presente em alguns sotaques do inglês, onde pode
substituir o som do [t], como na palavra bottle /bɒʔl/, em algumas variedades pronunciado como /bɒtl/. O autor
reporta, no entanto, a existência de vários tipos e nuances da articulação glotal, um deles representado pelo
apóstrofo [’]”.
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Quanto a essas omissões, é importante comentar que elas não são, de forma
alguma, simples, cientificamente falando. No entanto, já conscientes de que a comparação
empreendida nesta seção já tende, desde seu início, em face da própria pequenez do “corpus”,
a apresentar resultados pouco abrangentes, bem como pouco confiáveis, e seu principal
objetivo é observar correspondências sonoras que demonstrem o parentesco genético entre as
línguas comparadas, decidimos – e de forma também temerária – por uma simplificação (e até
uniformização) do processo comparativo, com a utilização de um único item para cada
conceito em cada uma das línguas. Ademais, dentro do corpus de Lanes, a quantidade de itens
para cada conceito varia em certo grau de língua para língua, e não se pode assegurar que
efetivamente reflita o repertório lexical completo de cada um desses sistemas.
Essa seleção de um único item, portanto, procura escapar às contingências de
uma apuração global do acervo lexical de cada língua (mais condizente com um trabalho
léxico-estatístico como o de Lanes) e se concentrar especificamente nas relações sonoras entre
itens de línguas distintas e que exprimem o mesmo conceito, cuja evidente semelhança
(coincidência total ou relativa de sons nas mesmas posições) possa sugerir uma raiz comum.
Buscando atender esses dois critérios (um item para cada língua e, tanto quanto
possível, sua conformidade etimológica com os respectivos itens das demais línguas em
comparação), procuramos eleger, nos casos mencionados acima, aquele item que guardasse
uma semelhança maior com os itens das outras línguas para o mesmo conceito.
Dessa forma, por exemplo, em Shanenáwa (conceito “vento”), entre os itens
[niˑwɨ] e [ɾɨˑkĩ]40 do corpus de Lanes (2005) optamos pelo primeiro, por ser, segundo a
transcrição de Lanes, e conforme se pode observar no Quadro (16), idêntico aos itens para o
mesmo conceito das línguas Katukína e Kaxinawá, e, nas respectivas posições, com mais sons
em comum com a maioria dos itens supostamente cognatos do que a forma [ɾɨˑkĩ], como se vê
nos elementos [dɨˑwɨ], [ˈyɨwɨ], [diˑwɨ] e [niˑwɨʔ], do Jamináwa, Marúbo, Poyanáwa e
Yawanawá, respectivamente. O mesmo critério foi adotado na seleção dos itens do Matís
[pɐ̃ˑbit̚] (“carne”) e [aˑna] (“língua”); e, do Poyanáwa, [uˑɣa] (“dormir”), os dois últimos
também em razão do número de sons.

40

É interessante observar que esse item é o mesmo da língua Shanenáwa para o conceito “nariz” (linha 10), onde
se acompanha de itens muito semelhantes das outras línguas em comparação. É possível, conforme sugeriu
Aguiar em comunicação pessoal, que tenha havido alguma confusão com o item “venta”: orifício do nariz,
narina...).
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Houve ainda uma adaptação feita à transcrição de Lanes, no que diz respeito ao
símbolo [ω] (“Ômega Fechado”), originalmente presente nos itens [ωˑʂɨ]: Kaxararí (Kx) –
conceito “lua”; [ɾuˑdωː], [ωˑʂɨ] e [ɾɨtʃωˑkω]: Jamináwa (Ja) – conceitos “cobra”, “lua” e
“nariz”; [ω͡ɯˑʃɯ]: Matsés (Me) – conceito “lua”; [ɾωˑnωʔ], [ωˑʂaʔ], [ωˑʂɨʔ]: Yawanawá (Ya) –
conceitos “cobra”, “dormir” e “lua”.
Esse símbolo não é encontrado na tabela do Alfabeto Internacional de Fonética,
seja na revisão de 1993, atualizada em 1996, seja na revisão de 200541, mas está
razoavelmente indicado em Lanes (2005, p. 174) como representando um segmento vocálico
quase tão posterior quanto o [u] e localizado, quanto à altura, entre esse vocoide e o segmento
[o].
Por essa descrição, o segmento indicado por Lanes com o símbolo [ω] seria o
atualmente indicado pelo símbolo [ʊ] da tabela do IPA, qual seja um segmento vocálico meio
posterior, entre alto e meio-alto, arredondado42, encontrado, na maioria dos dialetos do
português brasileiro, em posição postônica: ‘mato’ [ˈmatʊ], ‘trevo’ [ˈtɾevʊ], ‘pérola’ [ˈpɛɾʊlə]
(Cristófaro Silva, 2002, p. 86, 90).
Realmente, a Associação de Fonética Internacional (AFI, ou em inglês, IPA)
originalmente estabeleceu o Ômega Fechado [ω] para representar esse som, aprovando o
Ípsilon [ʊ] como uma alternativa. Em 1989, o Ômega Fechado foi retirado, restando o
Ípsilon como o símbolo oficial (Pullum & Ladusaw, 1996, p. 185).
Procedeu-se então à uma atualização da transcrição empregada por Lanes,
substituindo o símbolo [ω] por [ʊ], de forma que os itens em questão passaram a ser
grafados da seguinte forma: [ʊˑʂɨ], [ɾuˑdʊː], [ʊˑʂɨ], [ɾɨtʃʊˑkʊ], [ʊ͡ɯˑʃɯ], [ɾʊˑnʊʔ], [ʊˑʂaʔ], [ʊˑʂɨʔ].

41

A propósito, veja-se a tradução que fizemos da revisão de 2005, no Apêndice II.
Lanes parece não fazer qualquer observação quanto à qualidade de arredondamento do vocoide representado
por [ω]. Pullum & Ladusaw (1996, p. 185) descrevem o segmento como uma vogal “quase fechada”, “quase
posterior”. No entanto, diferentemente de Cristófaro Silva (2002), classificam essa vogal como “não
arredondada”. Ladefoged (2006, p. 274, 219) classifica o vocoide como arredondado, mas observa que, entre
falantes da Califórnia, é frequentemente pronunciado como não arredondado.

42
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2.5.3. A operação léxico-estatística de Lanes

Como se disse, a lista do Quadro (16) é apenas um pequeno extrato dos 165
conceitos reunidos nos anexos de Lanes (2005), a partir dos quais, com a aplicação da léxicoestatística, o autor classificou-as segundo a distância genética em que se encontrariam umas
das outras.
Em sua dissertação de mestrado (Lanes, 2000), obra que é praticamente uma
introdução às questões que seriam aprofundadas em sua citada tese de doutorado (Lanes,
2005), o autor já apresentava sua lista de “palavras”, para a realização de “um exercício de
aplicação do método que ficou conhecido como léxico-estatística e que se encontra
apresentado em Swadesh (1950)”, linguista que propôs a seleção de um corpus cujos itens
seriam provavelmente mais “livres de influências culturais”, sobretudo partes do corpo e
nomes de elementos da natureza.
A partir dessa seleção de itens, o autor procura estabelecer, tendo em vista o
percentual de cognatos que pares de línguas Páno compartilhariam entre si, a distância
temporal entre elas (Lanes, 2000, p. 34-66)43, com base na classificação de Swadesh (1954),
reproduzida em Lanes (2000, p. 56-57):

Denominação

Divergência em
séculos

Percentual (%) de
Cognatos

Língua

0-5

100-81

Família

5-25

81-36

Tronco

25-50

36-12

Microphylum

50-75

12-4

Mesophylum

75-100

4-1

Macrophylum

Acima de 100

Menos de 1

Quadro (17): Classificação de Swadesh (1954) para a profundidade temporal
de línguas, famílias, troncos e outros “blocos”, retirada de Lanes (2000, p. 56-57).

43

Lanes (2000, p. 36-37) reporta ainda, como suportes teóricos de seu trabalho, “o artigo intitulado The ABC’S
of Lexicostatistics (Glottochronology), de Sara C. Gudschinsky (1956)”, e uma fórmula matemática, aplicada aos
dados (“a fórmula de Lees, 1953: t= logC/ 2log r”).
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Lanes (2000, p. 61-63) encontrou números para os diversos pares de línguas
Páno que comparou (até então o autor considerava dados de apenas 9 línguas, ainda sem
exemplos para o Matís e o Marúbo), resultando, como línguas mais aproximadas
historicamente, o Yawanawá e o Shanenáwa, com uma distância de 276 anos, e, como pares
de relação mais remota, o Matsés e o Jamináwa, e o Matsés e o Kaxararí, com
respectivamente 4.560 e 4.661 anos. O interessante é que essas últimas “distâncias”, que
ultrapassam os 4.000 anos (ou quarenta séculos) equivaleriam, segundo as disposições da
citada classificação de Swadesh, surpreendentemente a um distanciamento de tronco – e não
de família...
Lanes continua seu trabalho estatístico na obra de 2005 (com sua lista de itens
acrescida de dados do Matís e Marúbo), onde conclui que o Matsés e o Matís, por
compartilharem um percentual mais baixo de cognatos com as demais (e mais alto entre si),
seriam as línguas mais distanciadas do restante do grupo (Lanes, 2005, p. 243). Além disso,
com base nesses percentuais de coincidência de cognatos, apresenta (p. 80), no âmbito das 11
línguas implicadas, uma “proposta parcial de classificação interna ao conjunto linguístico
Pano”, na qual assume, textualmente, a existência de um tronco Páno ― “T. Pano” (com as
famílias “X” e “Y”, e as subfamílias “A”, “B” e “C”):

F. Pano X

T. Pano

Sf. A

Matsés
Matís

Sf. B

Kaxararí

F. Pano Y
Sf. C

Poyanáwa
Marúbo
Katukína
Kaxinawá
Jamináwa
Arára
Yawanaw

Yawanawá
Shanenáwa

Figura (12): “Proposta parcial de classificação interna ao conjunto linguístico Pano”, retirada
de Lanes (2005, p. 80).
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A assunção da existência de um tronco Páno chama a atenção por destoar da
literatura, que tem dado a esse grupo de línguas um status de família linguística, ou seja,
línguas que se diferenciariam como o português e o espanhol, ou o português e o francês, ou,
no máximo, o português e o romeno, por exemplo. No caso de um tronco (com distâncias de
até 5.000 anos), a expectativa é a de que falantes de algumas línguas como o Jamináwa e o
Kaxararí teriam um grau de mútua inteligibilidade com um falante do Matsés equivalente a
que teria um falante do português ou espanhol com um falante do armênio, do russo ou do
persa moderno (fārsī).

2.5.4. Na boca do índio
Adotando uma perspectiva diferente para a observação dos dados de Lanes,
num exercício com outro enfoque comparativo, o do método clássico da Linguística Histórica
e Comparativa (identificação das correspondências sonoras), vamos observar certas relações
entre os itens que se nos apresentam como muito provavelmente cognatos.
Como já se disse, com esse pequeno “corpus”, procuramos realizar uma
análise, pelo método comparativo, do vocabulário de diversas línguas Páno, que seja tanto
quanto possível, equivalente à realizada por Rodrigues para línguas do bloco Tupí, que
reproduzimos no primeiro capítulo.
Assim, com as reservas já feitas para aquela análise, ex vi Rodrigues (1994, p.
31), quanto à exiguidade dos dados em comparação, bem como quanto às naturais flutuações
de uma transcrição fonética, poderíamos destacar algumas relações sistemáticas entre os itens
do Quadro (16), o que faremos nas seções seguintes.
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2.5.4.1. Vogais altas que se afastam
Veja-se, em 5, 8, 9 e 1144, como a vogal alta central [ɨ] (e, às vezes, a alta
anterior [i]) da maior parte dos itens é substituída sistematicamente pela alta posterior [ɯ] em
Matsés:

(5)

(8)

(9)

44

“dente”

“lua”

“marido”

ʂɨˑta

(Kt, Kx, Sn, Sd)

ʂɨtɨ

(Kw)

ˈʃɨˑta

(Mb)

ʃita

(Mi)

χɨˑta

(Po)

ʂɨˑtaʔ

(Ya)

ɯˑʂɨʼ

(Kt)

ʊˑʂɨ

(Kx, Ja)

uˑʂɨ

(Kw, Sn)

ˈuʃɨ

(Mb)

uˑʃɨ

(Mi/ Sd)

uɣˑdɨ

(Po)

ʊˑʂɨʔ

(Ya)

βɨˑnɨʔ

(Kt, Ya)

βɨˑnɨ

(Kx)

bɨˑnɨ

(Kw/Mi)

βɨˑdɨ

(Ja)

ˈvɨnɨ

(Mb)

βɨ̃ːˑdɨ

(Po)

ɨːβɨˑnɨ

(Sn)

βɨⁿˑdɨ

(Sd)

A numeração é a dos itens ou “conceitos” dentro do Quadro (16).

ʃɯˑta

(Me)

ʊ͡ɯˑʃɯ (Me)

bɯˑnɯ (Me)
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(11) “pé”

taˑɨ

(Kw, Ja, Mi, Po, Sn, Sd)

taˑɨʼ

(Kt)

taˑʔɨ

(Kx)

ˈtaɨ

(Mb)

taˑiʔ

taˑɯ

(Me)

(Ya)

Nesses exemplos, uma vogal alta e central, [ɨ], de um conjunto de línguas Páno
(ou, eventualmente, uma vogal também alta, mas anterior, [i], como ocorre em dois itens da
comparação: ʃita (Mi) dente / taˑiʔ (Ya) pé), muda em [ɯ] em Matsés, ou seja, continua alta,
mas desloca-se para a posição posterior45.
Tal alteração, aliás, poderia ser considerada relativamente pequena, eis que
praticamente não se modificam padrões importantes, como os de abertura ou altura (todos os
fones são fechados/altos), nasalização (os fones são, em maioria, não nasais, isto é,
praticamente todos são orais) e arredondamento (todos os fones são, com exceção do [ʊ]46,
não arredondados).
Além disso, a alteração “horizontal” (de anterioridade e posterioridade) ali
observada é, na maioria dos casos, meramente a intensificação do recuo da língua, que parte,
na maioria dos itens, de uma retração central para uma mais posterior.
Com efeito, dos três parâmetros principais para a descrição dos segmentos
vocálicos (altura da língua; posição da língua em termos anterior/posterior; arredondamento
ou não dos lábios (Cristófaro Silva, 2002, p. 66-70)), apenas um foi alterado (o da posição
“horizontal”: anterioridade/posterioridade) e, como se disse, na quase totalidade das vezes,
numa gradação um tanto reduzida: de central para posterior.
Quanto às chamadas “articulações secundárias dos segmentos vocálicos”:
duração, desvozeamento, nasalização e tensão47 (Cristófaro Silva, op. cit. p. 70-72), com
exceção, de um modo episódico, da “tensão”, com vários itens paroxítonos do Marúbo
contrastando com os oxítonos das demais línguas, a transcrição de Lanes não apresenta
45

Talvez esse processo também se verifique com as altas centrais nasais, como ocorre com o item βɨ̃ːˑdɨ marido,

do Poyanáwa, cujo vocoide [ɨ̃] , de natureza nasal, também se transforma em [ɯ] em Matsés: βɨ̃>bɯ.
Veja-se o final da Seção 2.5.2, onde se mencionam divergências na classificação desse fone quanto ao
parâmetro “arredondamento”.
47
Cristófaro Silva (op. cit., p. 72) explica que “segmentos tensos estão em oposição a segmentos frouxos (ou
lax). Um segmento tenso é produzido com maior esforço muscular do que um segmento frouxo. Segmentos
frouxos ocorrem no português brasileiro em vogais átonas finais: ‘patu, safári’. As vogais altas frouxas (e átonas
postônicas) em ‘patu, safári’ podem ser contrastadas com as vogais altas tensas (e tônicas) em ‘jacu, saci’”.
46
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sistematicamente oposições relevantes. Não se assinala qualquer “desvozeamento”48 dos
vocoides, e a marcação dos diacríticos secundários de “duração” [ː]49 e “nasalização” [ ᷉] só
ocorre nos itens β ɨ̃ːˑdɨ (do Poyanáwa) e ɨːβɨˑnɨ (do Shanenáwa).
Logo, de um modo quase absoluto, o fator de diferenciação é realmente o
recuo. O recuo de uma vogal alta e não arredondada (oral/ não desvozeada/ de duração ‘x’/
de tensão ‘x’50 – se considerarmos ainda as “articulações secundárias”), da posição central
para a posição posterior.
Todavia, também poderíamos considerar o contrário: um avanço da posição
posterior para regiões mais anteriores, a depender da relação histórica dessas línguas, isto é,
do caminho “derivativo” que o conjunto dessas línguas percorreu ao longo do tempo. Nessa
hipótese, a vogal do Matsés (mais antiga ou mais “conservadora”) estaria somente atrasada
em sua arribação. Aliás, as duas exceções referidas do Matís e do Yawanawá (ʃita dente / taˑiʔ
pé), que atingiram a “vanguarda” da anterior [i], seriam indícios dessa trajetória. Se assim for,
deveríamos mudar também o título desta seção. Talvez para “Vogais altas que avançam”...
De qualquer modo, essa é a única correspondência entre sons vocálicos
observada no pequeno “corpus” em análise, de forma que, se alguma hipótese pudesse ser
lançada quanto às relações sistemáticas desse tipo de segmento entre as línguas Páno aqui
consideradas, esta seria a da existência de uma tendência à manutenção da uniformidade
vocálica; e, quando alguma diferenciação ocorre, atinge praticamente apenas um dos

48

Segundo Cristófaro Silva (op. cit., p. 71), “normalmente, segmentos vocálicos são vozeados, isto é, durante a
sua produção as cordas vocais estão vibrando. Contudo, segmentos vocálicos podem ser produzidos com a
propriedade articulatória secundária de desvozeamento. Nesse caso, as cordas vocais não vibram durante a
produção da vogal (de maneira análoga a consoantes desvozeadas). Faremos uso de um pequeno círculo
colocado abaixo do segmento vocálico para caracterizar a propriedade secundária de desvozeamento. Assim, [ḁ]
caracteriza o segmento [a] com a propriedade de desvozeamento. Em português o desvozeamento de segmentos
vocálicos geralmente ocorre em vogais não acentuadas em final de palavra, como por exemplo as vogais finais
das palavras ‘pata, sapo, bote’”.

49

Os diacríticos [ː] e [ˑ] são usados para marcar a duração dos segmentos vocálicos. “Por exemplo, [aː] duração

longa; [aˑ] duração média; [a] duração breve” (Cristófaro Silva, op. cit., p. 71). A propósito, conforme já foi
comentado, embora vimos interpretando, na maioria dos exemplos de Lanes, o sinal [ˑ] como indicativo de
tonicidade (da sílaba seguinte), o sinal próprio para esse mister seria, segundo as tabelas do IPA, o [ˈ], que Lanes
utilizou somente nos exemplos do Marúbo.
50

Usam-se as variáveis ‘x’ e ‘y’ para a indicação dos graus de duração e de tensão. Segundo afirma Cristófaro
Silva (op. cit., p. 71), “a duração de um segmento só pode ser medida comparativamente em relação a outros
segmentos”. Igualmente, pelo que se depreende de sua explanação sobre o critério da “tensão”, a verificação
desse aspecto também dependeria da comparação entre segmentos contíguos. Trata-se, pois, de parâmetros
relativos (e não especificados por Lanes), que não foram considerados em nossa análise.
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parâmetros articulatórios (in casu, o parâmetro “horizontal”: anterioridade/ posterioridade), e
assim mesmo de forma moderada.

2.5.4.2. Consoantes de frente
Continuando a apresentação das relações verificadas no Quadro (16), veremos,
na análise das correspondências entre contoides51, uma tendência a envolver segmentos
articulados em regiões anteriores do trato vocal, como os bilabiais [m] e [b], mas
principalmente os alveolares ([ɾ], [r], [d], [n], [s], [ts]), que participam de praticamente a
metade das comparações entre consoantes.
Um pouco para o fundo do trato vocal, mas ainda numa região “anterior”, vão
ocorrer correspondências de que participam contoides alveopalatais como [ʃ] e a africada [tʃ],
até se chegar, com o impulso de uma retroflexa [ʂ], a regiões posteriores como a velar [ɣ] e a
uvular [χ], o que ocorre em apenas uma das hipóteses.
As duas primeiras comparações tratam de mudança apenas no modo de
articulação: contoides nasais se transformam em oclusivos, como ocorre entre as alveolares
[n] e [d] e as bilabiais [m] e [b], alteração que envolve apenas o parâmetro controlado pela
elevação ou abaixamento do palato mole.
Há ainda mudança do modo de articulação envolvendo a vibrante simples [ɾ]
(tepe) e a vibrante múltipla [r], ambas alveolares, que se transformam na alveolar oclusiva [d],
e, de forma discutível, na africada [tʃ]; e mudança no ponto de articulação, que numa
comparação se anterioriza ([ʃ] e [tʃ] se tornam [s] e [ts]) e noutra fica mais posterior ([ʂ] se
torna [ʃ], [ɣ] e [χ]). As seções farão referências às línguas que participaram da alteração.

51

Embora utilizados aqui como sinônimos, a teoria pode diferenciar “consoante” de “contoide” e “vogal” de
“vocoide”. Weiss (1988, p. 7) consigna que “empregamos o termo contoide e vocoide para as realizações
fonéticas sem relação (referência) com sua função numa determinada língua, e consoante e vogal depois de
classificada a estrutura e a função deles num certo sistema. (...) Contoide e vocoide são termos fonéticos;
consoante e vogal são termos fonêmicos ou fonológicos”.
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2.5.4.2.1. Fechando o nariz: Jamináwa, Poyanáwa e Shawandáwa
Observe-se que as linhas 2, 3, 4, 7, 9 e 14 mostram uma correspondência
sistemática entre a nasal [n] da maior parte das línguas e a oral [d] do Jamináwa, a qual
também ocorre com quase todos os itens do Poyanáwa e ainda do Shawandáwa.
Esta comparação pode indicar, como veremos adiante, que existe, entre as
línguas Páno, uma forte tendência de oscilação, no ataque da sílaba, entre os diversos modos
de articulação dos contoides alveolares, neste caso, bem especificada entre uma nasal [n] e
uma oclusiva [d]. No caso, a única alteração articulatória ocorre no palato mole, que se eleva
em [d], de forma a não permitir que o ar passe, de maneira auditiva, também pelo nariz.

(2)

(3)

(4)

“carne”

“céu”

“cobra”

naˑmi

(Kt, Kw, Sn, Mi)

ˈnami

(Mb)

nɐ̃ˑᵐbi

(Po)

naⁿˑbi

(Sd)

naˑmiʔ

(Ya)

naˈi

(Kt, Sn, Mb)

naiˑtʃi

(Kx)

naˑiʔ

(Kw, Ya)

ɾɯˑnɯʔ

(Kt)

duˑnu
ˈɾunu

daˑbi

(Ja)

daˑi

(Ja, Sd)

daːˑi

(Po)

(Kw, Mi)

ɾuˑdʊː

(Ja)

(Mb)

ɾũˑdu

(Po)

ɾuˑnu

(Sn)

ɾʊˑnʊʔ

(Ya)

rɤ̃ːⁿdu

(Sd)
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(7)

(9)

“língua”

“marido”

(14) “vento”

haˑnaʼ

(Kt)

ɦaˑna

(Kx)

aːˑdaʔ

(Ja)

hɐˑna

(Kw)

ɐ̃ːˑda

(Po)

ˈana

(Mb)

ɐ̃ⁿˑda

(Sd)

βɨˑdɨ

(Ja)

aˑna

(Me, Mi, Sn)

aˑnaʔ

(Ya)

βɨˑnɨʔ

(Kt, Ya)

βɨˑnɨ

(Kx)

bɨˑnɨ

(Kw, Mi)

βɨ̃ːˑdɨ

(Po)

ˈvɨnɨ

(Mb)

βɨⁿˑdɨ

(Sd)

bɯˑnɯ

(Me)

dɨˑwɨ

(Ja)

ɨːβɨˑnɨ

(Sn)

niˑwɨ

(Kt, Kw, Sn)

niˑwɨʔ

(Ya)

“βɨː”

(Sd)

diˑwɨ

(Po)

A correspondência “[n] → [d]” ocorre no ataque da primeira sílaba (conceitos
(2), (3) e (14)) e no ataque da segunda sílaba (conceitos (4), (7) e (9)), e se mostrou absoluta
com o Jamináwa em todos os exemplos. No conceito (14), não ocorre com o Shawandáwa, o
que talvez possa ser justificado pelas hipóteses de que seu item [βɨː] vento (destacado entre
aspas) ou não seria um cognato dos demais, ou teria sofrido ulteriores processos de
transformação.
No conceito (2) carne, a correspondência não se verifica nem em Poyanáwa
[nɐ̃ˑᵐbi], nem em Shawandáwa [naⁿˑbi], talvez por alguma condicionante, como a presença de
som nasal imediatamente após o núcleo da sílaba (com as solturas nasais [ᵐ] e [ⁿ]), o que pode
ter levado à manutenção da nasal alveolar [n].
Assim, com as reservas reiteradamente feitas quanto à insuficiência do
“corpus”, poderíamos então hipotetizar que a correspondência em questão se dá com o
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Jamináwa, em todos os ambientes, e, em Poyanáwa (e possivelmente também em
Shawandáwa), em todos os ambientes, exceto quando o núcleo da sílaba a que pertence o
contoide [n] é seguido de som nasal.
Reitere-se que a alteração é relativamente pequena, eis que não se muda o
ponto de articulação e a mudança no modo de articulação também é razoavelmente restrita
(com a simples elevação do palato mole para evitar a ressonância nasal). Ademais, o modo de
articulação nasal poderia ser classificado como um tipo de articulação oclusiva, pois em
ambos ocorre fechamento total da boca52.

2.5.4.2.2. Os mesmos e fechando o nariz de novo: Jamináwa, Poyanáwa e Shawandáwa
Outra relação sistemática opondo essas três línguas às demais línguas do grupo
pode ser vista em 1, 2 e 13, onde ao som nasal de [m] vai corresponder uma oral oclusiva [b],
o que constitui um outro exemplo de manutenção do ponto de articulação, neste caso, bilabial,
mas alteração do modo de articulação, novamente de nasal a oclusivo, como a da comparação
anterior, só que desta vez ocorrendo em todos os ambientes para as três línguas:

(1)

(2)

“areia”

“carne”

maˑʃiʔ

(Kt, Ya)

ɦɨnɨmaˑʃi

(Kx)

(Ja)

maˑʃiˡ

(Kw)

baˑʃi

(Sd)

ˈmaʃi

(Mb)

baˑʃiʼ

(Po)

maˑsi

(Mi, Me)

maˑʃi

(Sn)

naˑmi

(Kt, Kw, Mi, Sn)

laˑmi

(Kx)

daˑbi

(Ja)

ˈnami

(Mb)

naⁿˑbi

(Sd)

naˑmiʔ
52

biːʃˑpu

(Ya)

nɐ̃ˑᵐbi

(Po)

Rios (1996, p. 23) compara os ‘nasais’ aos oclusivos, já que a obstrução entre os articuladores, nos ‘nasais’,
também é total. A diferença é que, na articulação nasal, embora haja uma oclusão total na boca, o abaixamento
do palato mole, permite a passagem livre do ar pela cavidade nasal. Trata-se de “um som contínuo, sem plosão”
(Weiss, op. cit., p. 37).
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(13) “sangue”

ʰiˑmiˤ

(Kt)

xiˑmi

(Kx, Kw)

iˑbi

(Ja)

ˈimi

(Mb)

ĩˑbi

(Po)

iˑmi

(Mi, Sn)

ĩˑbi

(Sd)

iˑmiʔ

(Ya)

Como se vê, novamente ocorre a substituição focada em apenas um parâmetro
articulatório: [m] e [b] são ambas oclusivas bilabiais vozeadas e a única diferença entre elas é
que em [b], com a obstrução feita pelo levantamento do palato mole, o ar deixa de ressoar
pelo nariz.

2.5.4.2.3. Mudando-se um pouco para a frente: Matís e Matsés
O conceito 1 utilizado na seção anterior, juntamente com o 12, pode sugerir
outra correspondência sonora (dessa vez entre o Matís e o Matsés e as demais línguas), que
consistiria na substituição, nessas duas línguas, do [ʃ] pelo [s], como se pode ver na primeira
sequência (1), na qual a alteração se estabelece no ataque da sílaba, e na segunda (12),
conceito “pele”, onde ocorre na estrutura das africadas: [tʃ] por [ts].
Dessa vez, o modo de articulação, qual seja o fricativo (seja nas consoantes
“simples”, seja em sua incidência discreta dentro dos complexos africados), é que é mantido,
alterando-se o ponto de articulação, que se adianta da posição pós-alveolar [ʃ] e [tʃ] para a
posição alveolar [s] e [ts]:
maˑʃiʔ

(1)

“areia”

(Kt, Ya)

ɦɨnɨmaˑʃi

(Kx)

maˑʃiˡ

(Kw)

biːʃˑpu

(Ja)

ˈmaʃi

(Mb)

baˑʃiʼ

(Po)

maˑʃi

(Sn)

baˑʃi

(Sd)

maˑsi

(Mi, Me)
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(12) “pele”

hɨʃˑβi

(Kt)

βiˑtʃi

(Kx, Po, Sd)

biˑtʃi

(Kw)

ɨʃˈpi

(Mb)

ɸiˑtʃi

(Sn)

βiˑtʃiʔ

(Ya)

biˑtsi

(Mi, Me)

2.5.4.2.4. Passados para trás: Marúbo, Matís, Matsés, Shawandáwa, e o Poyanáwa
Os itens 5, 6 e 8 apresentam a fricativa retroflexa [ʂ] da maioria das línguas
sendo substituída pela fricativa palatoalveolar [ʃ] em Marúbo, Matís e Matsés (em todos os
ambientes) e em Shawandáwa (entre vogais). O mesmo fone [ʂ] corresponderá em Poyanáwa
a uma fricativa mais posterior: ou a uvular desvozeada [χ] (em início de palavra), ou a velar
vozeada [ɣ] (em outros ambientes), as quais talvez integrem um mesmo fonema.
ʂɨˑta
(5)

“dente”

ʂɨtɨ

(Kw)

ʂɨˑtaʔ

(Ya)

uʂaˑˤiʼ
(6)

“dormir”

(Kt, Kx, Sn, Sd)

(Kt)

uʂaˑɦi

(Kx)

uˑʂa

(Kw, Sn)

χɨˑta

(Po)

ˈʃɨˑta

(Mb)

ʃita

(Mi)

ʃɯˑta

(Me)

uˑɣa

(Po)

ˈuʃa

(Mb)

uˑʂai

(Ja)

uʃ-

(Mi)

ʊˑʂaʔ

(Ya)

uˑʃɛʔ

(Me)

uʃaˑi

(Sd)
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(8)

“lua”

ɯˑʂɨʼ

(Kt)

uɣˑdɨ

(Po)

ʊˑʂɨ

(Kx, Ja)

uˑʂɨ

(Kw, Sn)

ˈuʃɨ

(Mb)

ʊˑʂɨʔ

(Ya)

uʃɨ

(Mi)

ʊ͡ɯˑʃɯ

(Me)

uˑʃɨ

(Sd)

Dubois et al. (2004, p. 522) assinalam que “fonema retroflexo é aquele cuja
articulação implica a elevação do reverso da ponta da língua em direção ao palato”; para
Crystal (2000, p. 229), a retroflexão “refere-se aos sons feitos quando o ápice da língua está
curvado para trás na direção da parte anterior do palato duro – em outras palavras, logo atrás
do alvéolo”. De outra parte, Weiss (1988, p. 46) consigna que os contoides retroflexos “são
articulados com a língua mais para trás do ponto de articulação normal”53.
Portanto, é de se considerar que o ‘s’ retroflexo [ʂ] seria produzido numa
posição um pouco posterior à posição alveolar “típica” da consoante [s], ou seja, em direção
ao lugar alveolopalatal da consoante [ʃ], ou, pelo menos, a uma posição muito próxima desse
ponto, numa região transitória entre o [s] e o [ʃ].
Logo, teríamos uma correspondência entre fricativas localizadas em áreas
bastante próximas, e poderíamos hipotetizar que essa proximidade teria sido acentuada, até a
transformação propriamente dita, pelo traço “retroflexo”, ou melhor, por uma “pressão
retroflexa” (com uma ação independente, ou suplementar, sobre o critério da localização), já
presente na fricativa alveolar [ʂ] da maioria das línguas, que “empurrou” essa consoante para
o ponto alveolopalatal [ʃ] das línguas Marúbo, Matís, Matsés e Shawandáwa.
Com efeito, muito embora o critério “retroflexo” possa ser visto, nas
classificações dos contoides, incluído no conjunto “lugar de articulação” (Cagliari, 1998, p.
115; Crystal, 2000, p. 229), ele parece não implicar simplesmente (ou exatamente) um ponto
de articulação, como o fazem as denominações labial, alveolar, uvular, etc..
53

Weiss (1988, p. 45-46) adverte que “na realidade não se pode, em fonética, falar de pontos de articulação
normais. Tomamos, porém, como recurso didático, alguns pontos de articulação (bilabial, alveolar, velar, etc.)
como pontos de referência para entendermos melhor o mecanismo das articulações. Fica entendido, pois, que os
pontos de articulação chamados ‘normais’ não são, necessariamente, os mais comuns ou frequentes nas línguas;
nós assim os denominamos simplesmente como recurso para melhor expor a matéria. Os pontos de articulação
possíveis não se resumem nos que são mencionados nas tabelas, mas há mais possibilidades de articulação entre
os pontos mencionados (entre o ponto palatal e o velar, por exemplo), dependendo da língua, do falante, do
ambiente do contoide, etc.”
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Weiss (1988, p. 46) consigna que “os contoides alveolares e alveolopalatais
podem ser articulados com a ponta da língua elevada e dobrada para trás (retroflexos)” e
Dubois et al. (2004, p. 522) afirmam que “as consoantes retroflexas são, em geral, as que
opõem uma série de dentais retroflexas a uma de dentais não retroflexas”, o que demonstra
que o traço retroflexo pode incidir sobre a articulação de sons ao longo de várias regiões do
trato vocal, sobrepondo-se ao parâmetro de “lugar”.
Assim é que Weiss (1988), ao tratar especificamente do critério “retroflexo”,
não o faz efetivamente na seção do livro intitulada “Classificação dos Contoides” (p. 34-39),
onde não recebe qualquer menção, mas na seção “Outras Modificações dos Contoides” (p. 4547), o que bem indica a assimetria que esse parâmetro de “lugar” teria com os demais.
Na verdade, a inclusão da qualidade “retroflexa” no conjunto “lugar”, embora
justificada por certa mudança de posição do processo de articulação dos sons, trata de uma
distinção que se verifica de forma diversa da indicada para os outros pontos.
Weiss (op. cit., p. 18-19) assinala que os lugares do trato vocal que
normalmente definem o “ponto de articulação” são os chamados “articuladores passivos ou
inativos” (lábio superior, dentes, arcada alveolar, palato duro e mole, etc.), “que são as partes
imóveis do aparelho fonador, as quais servem também como pontos de referência para indicar
os movimentos dos articuladores ativos na classificação dos contoides”.
Todavia, na definição do ponto de articulação, já existe uma posição definida
dos “articuladores ativos” (lábios e língua) em seu encontro com os passivos: “labiodental” (o
lábio inferior contra os dentes incisivos superiores), “dental” (a ponta da língua contra a parte
detrás dos dentes incisivos superiores), “alveolar” (a ponta da língua contra a arcada alveolar),
“alveolopalatal” (a lâmina ou a ponta e a lâmina da língua contra o palato duro), “velar” (o
dorso da língua contra o palato mole), etc..
No caso do “ponto” retroflexo, o que vemos é uma redefinição da posição de
um articulador ativo: o fone “alveolar retroflexo” [ʂ] e o fone “alveolar simples” [s], por
exemplo, compartilham, de modo geral, o mesmo articulador passivo, a arcada alveolar, mas
se diferenciam quanto à posição do articulador ativo “língua”, ou melhor, da ponta da língua,
que estará, no caso do retroflexo, “levantada e dobrada para trás contra o palato duro” (Weiss,
op. cit. p. 19).
Isso demonstra que a qualidade retroflexa estabelece uma suboposição dentro
do parâmetro “lugar”. E seria justamente esse traço independente e suplementar o que
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assumimos como o “detonador” da posteriorização das consoantes fricativas das
correspondências verificadas nessa comparação.
Nesse sentido, realmente, poderíamos interpretar a substituição da fricativa
retroflexa [ʂ] pela fricativa alveolopalatal [ʃ], como o resultado de uma “energia retroflexa”
que já vinha sendo emitida pelo articulador ativo “língua” sobre o ponto alveolar “típico” da
consoante fricativa não retroflexa [s].
Teríamos, na verdade, uma mudança, por assim dizer “composta” do “ponto de
articulação” (“alveolar” e “retroflexa”) para um lugar “alveolopalatal” e “comum” (não
retroflexo), ou seja, produzido com um posicionamento da língua “neutro”, segundo a
classificação convencional para esse ponto articulatório, mas que se materializou justamente
como uma decorrência da qualidade retroflexa.
No caso do Poyanáwa, onde também se verifica a manutenção do modo de
articulação fricativo, o que se vê é um movimento mais drástico de recuo do lugar de
articulação, que poderia ser resultante de uma acentuação da tendência de retração já presente
na retroflexa [ʂ], que se aprofunda, além da alveolopalatal [ʃ] do Marúbo, Matís, Matsés e
Shawandáwa, até alcançar pontos bem posteriores como o véu palatino, [ɣ], e a úvula, [χ].

2.5.4.2.5. Narizes e serpentes: Kaxararí, Kaxinawá e Matís

Em 4 e 10 (conceitos “cobra” e “nariz”, a consoante [ɾ] (ou episodicamente [r])
da maioria das línguas é correspondida por [tʃ] em Kaxararí, e por [d], em Kaxinawá e Matís:

ɾɯˑnɯʔ

(4)

“cobra”

(Kt)

ɾuˑdʊː

(Ja)

ˈɾunu

(Mb)

ɾũˑdu

(Po)

ɾuˑnu

(Sn)

rɤ̃ːⁿdu

(Sd)

ɾʊˑnʊʔ

(Ya)

tʃɤˑlɤ

duˑnu

(Kx)
(Kw, Mi)
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(10) “nariz”

ɾɨˑkĩ’

(Kt)

ɾɨtʃʊˑkʊ

(Ja)

ɾɨˈkin

(Mb)

tʃɨkaˑɲi (Kx)

ribɪ͡aˑtɛ

(Me)

dɨˑkĩ

ɾũˑki

(Po)

ɾɨˑkĩ

(Sn)

ɾɨ̃ːˑki

(Sd)

ɾəˑkĩʔ

(Ya)

deʃan

(Kw)
(Mi)

Vemos que uma consoante alveolar, vozeada, articulada como “tepe” [ɾ], da
maioria das línguas, ou uma consoante também alveolar, vozeada, mas articulada como
“vibrante” [r], das línguas Shawandáwa e Matsés (rɤ̃ːⁿdu “cobra” e ribɪ͡aˑtɛ “nariz”,
respectivamente), mudam, em Kaxinawá (duˑnu - ‘cobra’/ dɨˑkĩ - ‘nariz’) e Matís (duˑnu ‘cobra’/ deʃan - ‘nariz’), tão somente o seu modo de articulação, ou seja, elas se mantêm
consoantes alveolares, vozeadas, mas deixam de ser um “tepe” (ou uma “vibrante”) e ocorrem
como oclusiva: [d].

[ɾ]

Tepe

Alveolar

Vozeada

([r])

Vibrante

Alveolar

Vozeada

[d]

Oclusiva

Alveolar

Vozeada

Quadro (18): Comparação entre as características fonéticas
das consoantes [ɾ] e [r] e as da consoante [d].

Já a diferença em relação ao Kaxararí é mais acentuada, atingindo praticamente
todos os parâmetros articulatórios: aos segmentos consonantais vozeados, alveolares e em
forma de “tepe” [ɾ] (ou, em alguns casos, com modo de articulação “vibrante” [r]) vai
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corresponder o fone [tʃ], uma consoante desvozeada, palatoalveolar (ou pós-alveolar) e
africada54.

[ɾ]

Tepe

( [r] ) Vibrante
[tʃ]

Alveolar

Vozeada

Alveolar

Vozeada

Africada Pós-alveolar Desvozeada

Quadro (19): Comparação entre as características fonéticas das
consoantes [ɾ] e [r] e as da consoante africada [tʃ].

Trata-se, pois, de uma diferenciação um tanto radical (essa existente entre os
sons de [ɾ] (ou [r]) e o som de [tʃ] dos itens do Kaxararí) e, por isso, a priori, é pouco
provável que ela tenha ocorrido em face de transformações graduais dos contoides em
questão. No entanto, é possível identificar ainda um “caminho” para as transformações, ainda
que menos “direto” do que os exemplos que temos visto até aqui.
Poderíamos assumir, por exemplo, que a africada [tʃ], que, como já
comentamos, pode ser analisada como uma consoante “composta”, seja um reflexo das
vibrantes alveolares [ɾ] e [r], entrevisto na oclusiva alveolar [t] que inicia o complexo
africado, seguida então de uma fricativa [ʃ] da vizinha região pós-alveolar.
Nesse aspecto, a mudança, embora pressuponha também a perda da sonoridade
das vozeadas [ɾ] e [r], que se tornariam [t] (consoante desvozeada), estaria, de certo modo,
acompanhando a transformação na também oclusiva alveolar [d] dos itens do Kaxinawá e do
Matís.

54

Além desses três importantes padrões articulatórios (participação ou não das cordas vocais (ou sonoridade),
ponto de articulação e modo de articulação), Weiss (1988, p. 24, 33-47) cita outros aspectos descritivos dos
contoides, como nasalidade ou não nasalidade e direção da corrente de ar. Assim, muito embora [ɾ] (ou [r]) se
diferenciem de [tʃ] quanto àqueles três primeiros critérios, encontram identidade nesses dois últimos, sendo
todos contoides orais (em oposição aos nasais) e produzidos com a saída do ar (em oposição aos segmentos
“aspirados” e “implosivos”). Outrossim, quanto ao “mecanismo aerodinâmico”, todos esses segmentos podem
ser classificados como “pulmonares”, em oposição a segmentos “glotais” e “velares” ou “cliques” (Cagliari,
1998, p. 115-116).
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2.5.4.3. Distâncias

As análises que fizemos das correspondências dentro de nosso pequeno
“corpus”, evidenciaram relações sonoras entre um bloco maior de línguas (itens dispostos à
esquerda) e alguns grupos menores à direita que se destacaram por estabelecer com a maioria
uma diferenciação sistemática.
Assim, reuniram-se, em face de sua uniformidade “permanente”, as línguas
Katukína, Shanenáwa e Yawanawá (que pertenceram ao grupo majoritário em todas as
comparações), ao mesmo tempo em que o Kaxararí se distanciou do bloco em apenas uma
correspondência (conceitos 4, 10), embora, como vimos, de forma questionável.
Do mesmo modo, também o Matsés se opôs sozinho ao restante do grupo em
uma oportunidade (conceitos 5, 8, 9, 11), mas participou de outra diferenciação juntamente
com o Marúbo, o Matís, o Shawandáwa e, indiretamente, com o Poyanáwa (conceitos 5, 6, 8),
e em outra ainda ao lado somente do Matís (conceitos 1, 12).
Além disso, tivemos a reunião do Kaxinawá e do Matís em uma
correspondência (conceitos 4, 10), e, em duas oportunidades, o subgrupo formado pelo
Jamináwa, o Poyanáwa e o Shawandáwa, nas comparações dos conceitos (2, 3, 4, 7, 9, 14) e
(1, 2, 13).
Essas relações foram esquematicamente representadas no quadro seguinte,
cujas colunas apresentam, da esquerda para a direita, os conceitos reunidos em cada
comparação; a transformação que sons de um grupo majoritário de línguas sofreram na
mesma posição de itens de mesmo conceito em algumas línguas da comparação, isto é, as
“correspondências sonoras”; o “traço alterado”, ou melhor, o tipo de alteração articulatória
que verificamos nessas transformações, quais sejam, no caso dos vocoides, o do “parâmetro
da horizontalidade”, relacionado à posição mais anterior ou posterior da língua na boca, e, nos
contoides, o modo de articulação (M. Artic.) ou o ponto de articulação (P. Artic.); e, por fim,
as línguas em que se verificam as respectivas correspondências:
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Conceitos
1

2

Transformação

Traço alterado

Língua(s)

5, 8, 9, 11

[i], [ɨ] → [ɯ]

Horizontalidade

(Me)

M. Artic.

(Kw) (Mi)

4, 10

[d]
[ɾ, r] →
[tʃ]

M. Artic. / P. Artic. / Voz.

(Kx)

3

2, 3, 4, 7, 9, 14

[n] → [d]

M. Artic.

(Ja) (Po) (Sd)

4

1, 2, 13

[m] → [b]

M. Artic.

(Ja) (Po) (Sd)

5

1, 12

[ʃ, tʃ] → [s, ts]

P. Artic.

(Mi) (Me)

P. Artic.

(Mb) (Mi) (Me)

6

5, 6, 8

[ʂ] →

[ʃ]
[ɣ, χ]

(Sd)
P. Artic.

(Po)

Quadro (20): Síntese do exercício comparativo sobre uma lista de “palavras” de 11 línguas
Páno, retiradas dos anexos de Lanes (2005)55.

A partir das informações obtidas com a comparação dos itens, sumarizadas no
quadro anterior, procurou-se adiante estabelecer uma representação das correspondências
sonoras, buscando, tanto quanto possível, conectá-las com a “apuração” de distâncias
temporais entre as línguas envolvidas.
Obviamente, o conjunto de 14 conceitos que utilizamos em nossa análise, entre
outras limitações, também é absolutamente ineficaz para se chegar a qualquer tipo de
conclusão acerca da distância temporal entre as línguas comparadas, seja por sua própria
pequenez, seja porque nem sempre os itens de todas as línguas poderiam ser considerados
cognatos.
Se a relação de 165 itens foi adequada para Lanes (2005) proceder a uma
análise do distanciamento genético entre essas 11 línguas, com base na léxico-estatística, ou
seja, com foco justamente na maior ou menor presença de cognatos; ao contrário, outro olhar,
fundamentado nos processos de transformação das raízes ancestrais desses sistemas,
necessitaria de um “corpus” organizado especialmente para o cotejamento de cognatos entre
as diversas línguas.

55

As duas linhas mais escuras destacam um grupo de línguas que se apartou das restantes em duas comparações.
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De qualquer forma, mesmo com a imprecisão metodológica e a insuficiência
dos dados presentes no microcosmo do Quadro (16), percebemos reflexos que confirmam em
certa medida as conclusões de Lanes (2005) relativas ao grau de “parentesco” entre essas
línguas (veja-se o item 2.5.3). Com efeito, para o pequeno exercício comparativo
empreendido com esses 14 conceitos, poderíamos representar cada uma daquelas 11 línguas,
em função da maior ou menor imersão de seus itens em certa identidade sonora com seus
cognatos “estrangeiros”, pelo seguinte esquema:

Poyanáwa
Matsés
Shawandáwa

Jamináwa
Matís
Marúbo

Katukína
Kaxinawá
Shanenáwa

Yawanawá

Kaxararí

Figura (13): Distâncias entre 11 línguas Páno, em função de identidades sonoras entre itens cognatos.
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Essa representação utilizou círculos concêntricos para indicar a relação
“centrífuga” de certas línguas que apresentavam mudanças sonoras em oposição a um grupo
maior de línguas, adotando, grosso modo, um círculo externo para cada distinção (ou
correspondência), ao mesmo tempo em que se tentou uma aproximação gradativa entre as que
se agruparam, em uma ou mais oportunidades, em face dessas “correspondências”.
No entanto, talvez outros aspectos possam também ser relevantes para a
verificação da “distância” entre as línguas, como o grau de isolamento com que se apresenta
uma distinção, conforme vimos com o Matsés, sozinho na primeira comparação; a quantidade
de parâmetros articulatórios envolvidos na diferenciação; ou, ainda, o número de ambientes
(ou posições dentro da palavra) em que uma determinada distinção possa ocorrer; o que, em
certa medida, procuramos refletir em nosso esquema, embora de forma deliberadamente
imprecisa e intuitiva.
Tais fatores, se tiverem cientificamente comprovados o seu efetivo valor e
pertinência, tornariam esse tipo de exercício muito mais complexo e rico, mas a
confiabilidade dos resultados, seguramente, vai depender de profundos e amplos estudos
sobre o impacto e a correlação desses aspectos no cálculo dos afastamentos.
Além disso, outro problema já pode ser visto na própria representação (de
círculos concêntricos) que adotamos: ela parece reproduzir bem as distâncias entre uma dada
língua e o “núcleo”, mas traz dificuldades, talvez insuperáveis, para conciliar e sintetizar os
diversos graus de distanciamentos entre as línguas em “translação”.
Quando tratávamos dos processos de reconstrução de línguas ancestrais, no
primeiro capítulo dessa dissertação, vimos que, na comparação de línguas cognatas, a
incidência considerável dos mesmos fones, num mesmo ambiente, e em itens que exprimam
os mesmos conceitos, é um dos fortes indícios de reflexos do protofonema da língua original.
Isso nos leva a presumir que as línguas que em conjunto carreguem esses sons
mais incidentes teriam uma maior proximidade com a protolíngua, no caso, o Protopáno,
muito embora devamos admitir que possam ser meramente os elementos de uma ramificação
mais moderna que tenha dado origem a uma maior quantidade de línguas, entre outras
possibilidades.
Assim mesmo, a organização de um “corpus”, dirigido exclusivamente aos
itens cognatos, para a verificação estatística das correspondências sonoras, ou melhor, da
maior ou menor participação de um grupo de línguas ou de uma língua em específico, em
blocos de uniformidade sonora, poderia, muito provavelmente, ao lado de outros processos de
investigação, como, por exemplo, a própria léxico-estatística, contribuir para a verificação das
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distâncias existentes entre as línguas modernas e a língua ancestral, da mesma forma que das
proximidades genéticas dentro de uma família ou tronco linguístico.
Todavia, além de todas as reservas insistentemente já feitas ao longo desses
exercícios comparativos, quanto à pequenez do “corpus”, outra muito importante precisa ser
apresentada. É que, como veremos no capítulo seguinte, de um modo geral as línguas Páno se
utilizam de processos de nasalização (especificamente na última sílaba do item) para indicar
relações de caso, em especial, a ergatividade56.
Por isso, diferentemente do estudo de Lanes, baseado numa análise que se
cingia à verificação de uma origem comum entre os itens, em nosso caso, é de grande
relevância questionar se a nasalidade presente, por exemplo, nos itens ɾɨˑkĩ (Sn) e dɨˑkĩ (Kw),
que embasa a “reconstrução” do item mais antigo e outras suposições, efetivamente integraria
a raiz desses itens ou seria uma eventual marcação ergativa.

2.6. Estudos de línguas Páno no Brasil (Capistrano de Abreu e as pesquisas mais recentes)
O primeiro estudo realizado para uma língua Páno no Brasil foi empreendido
por João Capistrano de Abreu, o famoso historiador, que publicou, no Rio de Janeiro, em
1914 (2ª. ed.: 1941), uma obra sobre o Kaxinawá: rã-txa hu-ni-ku-ĩ: a língua dos caxinauás
do rio Ibuaçú, afluente do Murú (Prefeitura de Tarauacá), segundo Rodrigues (1994, p. 77),
“um dos melhores trabalhos já feitos por pesquisador brasileiro”.
Camara Jr. (1965, p. 115-116) também ressalta a importância de Capistrano de
Abreu, descrevendo-o como “uma grande figura de erudito e pesquisador, um dos nossos
estudiosos mais sérios”, que se interessava por “tudo que se referia ao Brasil (terra e
homem)”, inclusive as línguas indígenas. O trabalho de Capistrano sobre a língua Kaxinawá,
para Camara Jr., é importante principalmente porque reuniu uma grande fraseologia da língua,
com a coleta de “formas vivas em contexto”, ao contrário de uma simples reunião de itens
isolados. Sobre essa obra e seu método de produção, Camara Jr. faz ainda as seguintes
observações:

56

O fenômeno da “ergatividade”, como se disse, será tratado no Capítulo III desta dissertação.
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A maneira por que fez a pesquisa revela espírito altamente científico: trouxe
para casa como informantes dois índios, que lhe cedeu o general Rondon, e
colocou-os como seus empregados, para grande apreensão da esposa, como
me contava Castro Fonceca. Esse processo de trazer o índio informante a nós,
em vez de irmos a ele, é cômodo e sem inconvenientes para a pesquisa
linguística, onde se prescinde a rigor do ambiente cultural tribal, e poderia ser
desenvolvido de maneira metódica 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, sobre várias línguas indígenas norte-americanas foi feito, por
exemplo, em condições análogas.

No entanto, Camara Jr. faz uma restrição a essa obra, afirmando que lhe falta
organização interna; que ela “não nos dá um levantamento gramatical coerente da língua, mas
se limita a observações sobre a fonética e a morfologia, passando logo à fraseologia e ao
registro léxico na base dela”.
Assim mesmo, assevera tratar-se de “trabalho honesto, lúcido e percuciente”,
cujo valor pode ser percebido pela resenha que o linguista norte-americano Paul Garvin, da
Universidade de Georgetown, fez da segunda edição (resenha que foi traduzida por Camara
Jr. para o Boletim de Filologia, de 1946), na qual se conseguiu estabelecer “um quadro
sistemático de fonemas, dentro da teoria fonêmica rigorosa”, ainda que com os dados
fonéticos de Capistrano, “fornecidos ainda em moldes de fonética naturalística”.
Por outro lado, Rodrigues (1994, p. 77) assinala que “embora este trabalho (...)
tenha podido constituir-se num excelente modelo e estímulo para a documentação e descrição
de línguas sul-americanas, ele infelizmente caiu num vazio cultural, onde passou a figurar
como mera curiosidade exótica na bibliografia de um historiador inteligente”, observação que
foi comentada por Perini (1997, p. 29), nos seguintes termos:

(...) o trabalho veio à luz em ‘vácuo cultural’: no Brasil de 1914, onde os
estudos linguísticos (e científicos em geral) mal começavam a engatinhar.
Certamente não havia muita gente disposta a ler e estudar um livro que
tratava de questões de metodologia e descrição linguística, aplicadas a uma
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língua remota e desconhecida. Aqui, como em tantos outros casos, uma obra
brilhante desapareceu por falta de público que a pudesse apreciar. Hoje em
dia, do ponto de vista da teoria linguística, só tem valor como curiosidade.

Não obstante, Perini (op. cit. p. 25-29) observa que os poucos linguistas
profissionais e outros intelectuais que tiveram contato com o livro ficaram impressionados,
como ocorreu com Koch-Grünberg, que afirmou tratar-se do “maior e melhor material que
jamais se publicou sobre língua sul-americana de índios”. Com efeito, rã-txa hu-ni-ku-ĩ
(“falar de gente verdadeira”), não só apresenta um rico conjunto de descrições da vida da
aldeia (além de lendas, fábulas, a cosmovisão dos Kaxinawá, ‘astronomia’, ‘o fim do mundo e
o novo mundo’, ‘a dispersão’ ― traços de uma cultura desenvolvida absolutamente à parte da
cultura ocidental, hoje provavelmente quase extintos com a pressão da sociedade envolvente),
mas também muitas concepções ausentes de obras linguísticas de sua época, e que hoje são
aceitas como avanços da linguística moderna.
Perini assinala que, muito embora Capistrano não tivesse treinamento formal
em linguística, suas observações nessa obra o colocam à frente da maioria dos linguistas
profissionais de seu tempo. Assim é que “o linguista diletante”, como ele próprio se
considerava, já, em 1914, teria descoberto sozinho o princípio da “alternância fonológica”,
que é, nos termos em que a define Perini, “a noção de que diferentes sons de uma língua,
claramente distintos do ponto de vista de sua articulação, podem ser identificados como uma
só entidade na mente dos falantes”. Em português, por exemplo, na palavra “asa”, muito
embora o primeiro “a” seja mais aberto que o segundo, reconhecemos a ambos como se
fossem o mesmo som.
Dessa forma, Capistrano teria, na organização dos dados do Kaxinawá,
associado sons diferentes como entidades idênticas do ponto de vista funcional da língua,
antecipando-se a seus contemporâneos na identificação do que hoje chamamos de “fonema”.
Perini ainda observa que, se à época já existia sobre a matéria o trabalho
pioneiro do polonês Baudouin de Courtenay, este ainda era praticamente desconhecido, e as
descrições dos complexos sonoros das línguas se faziam com base na fonética naturalística, de
que resultavam conjuntos altamente complexos, com centenas de sons.
Além disso, Perini assinala a recusa de Capistrano de tentar impor à língua
estudada as categorias gramaticais fixadas pelas gramáticas grega e latina, do que se afastou
de uma postura típica de linguistas seus contemporâneos. Mesmo que não tenha avançado
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muito nessa direção, Capistrano já comentava que “as partes do discurso [= classes de
palavras] mostram-se muito instáveis; a cada passo se dão transgressões de uma para outra
categoria: palavras como o ing. ‘grave’, que pode ser substantivo, adjetivo e verbo são a
generalidade”.
É óbvio que essas importantes descobertas de Capistrano de Abreu estão hoje
amplamente aceitas e com desenvolvimento bastante avançado dentro da linguística moderna,
de forma que sob o ponto de vista da teoria linguística a obra só teria realmente valor como
curiosidade, como afirmou Rodrigues e, depois, Perini. Este último, entrementes, ainda lhe
reserva um papel importante dentro da etnografia:
Mas há outro ponto de vista sob o qual a obra ainda é atual: Capistrano
recolheu, em suas 490 páginas de textos caxinauás, uma parte importante do
folclore, da literatura oral, da visão de mundo de um povo indígena que hoje,
quase noventa anos depois, já se encontra irremediavelmente transformado
pelo contato com nossa civilização. ‘Rã-txa hu-ni-ku-i’ permanece, sob esse
aspecto, uma imensa mina de informações a recuperar, estudar e interpretar.

Ademais, podemos de antemão vislumbrar outras potencialidades do texto de
Capistrano, que são resultado não só da extensa fraseologia (rã-txa hu-ni-ku-ĩ contém 5.926
frases do Kaxinawá, seguramente um dos maiores (ou o maior) “corpus” já coletado para uma
língua Páno, ou mesmo para qualquer outra língua falada em território brasileiro), mas
também da qualidade de seu registro que, em face das inovadoras e intuitivas concepções do
autor, aproximam virtualmente seus dados dos encontrados em trabalhos descritivos
contemporâneos.
Podemos então pressentir as numerosas possibilidades de análise gramatical
desse livro que ainda se encontra em semiesquecimento, ou é apenas lembrado como um
curioso registro da história da pesquisa linguística em nosso país. Com efeito, uma análise
minuciosa desse vasto material reunido por Capistrano ao longo de vários meses, de forma
intensiva e em ótimas condições de trabalho, deve revelar muitos detalhes sobre a língua
Kaxinawá e até se tornar uma alavanca para o desenvolvimento descritivo dessa língua e
mesmo da família linguística Páno.
Ao mesmo tempo, o fato de esta obra, de forma excepcional para a sua época,
apresentar efetivamente uma exposição tão ampla e excelente de uma língua indígena, abre
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possibilidades de pesquisa talvez únicas para uma língua indígena brasileira ou mesmo de
outras partes do mundo, no que diz respeito à sua comparação com a configuração atual do
Kaxinawá e outros exercícios teóricos relacionados com a transformação de uma língua
ágrafa ao longo de praticamente 100 anos, considerando-se, inclusive, os reflexos de sua
imersão num contexto “civilizatório” e opressivo.
Todavia, muito embora o brilhantismo desse estudo de Capistrano de Abreu,
ele realmente figurou, em sua época, meramente como uma exceção dentro do “vazio” das
pesquisas das línguas autóctones do Brasil, em geral, e das línguas Páno, em específico,
quadro que perdurou por um bom tempo.
Quanto aos estudos posteriores sobre línguas Páno no Brasil, a situação foi
descrita por Rodrigues (1994, p. 77), nos seguintes termos:

O conhecimento dessa família se desenvolveu consideravelmente nos últimos
trinta anos, mas exclusivamente no Peru e na Bolívia. Apesar do honroso
pioneirismo esclarecido de Capistrano de Abreu, o Acre, onde se fala a
maioria das línguas da família Pano, continua sendo a região brasileira
menos pesquisada por linguistas e antropólogos.

No entanto, segundo assinala Paula (2004, p. 41-42), a partir da década de
oitenta, esse quadro vem se transformando, com a ampliação do número de pesquisas sobre
línguas da família Páno no Brasil, mormente por meio de textos acadêmicos, como
dissertações de mestrado e teses de doutorado, conforme se pode verificar pela lista de
trabalhos abaixo relacionados:
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Autor

Língua

Aguiar, 1988, 1994

Katukína

Barros, 1987

Katukína

Camargo, 1991

Kaxinawá

Cândido, 1998, 2004

Shanenáwa

Carvalho, 1992

Matsés

Costa, 1992, 2000

Marúbo

Cunha, 1993

Shawandáwa (Arára)

Freitas, 1995

Shawandáwa (Arára)

Garcia, 2002

Yawanawá

Lanes, 2000, 2005

Trabalhos comparativos

Paula, 1992/ 2004

Poyanáwa/ Yawanawá

Spanghero Ferreira, V. R., 2000

Matís

Vicente Ferreira, 2001

Matís

Quadro (21): Autores e obras sobre línguas Páno no Brasil.

Os recentes estudos sobre as línguas Páno já começam a revelar muitas de suas
características morfológicas e sintáticas, como a presença de traços acentuados da
ergatividade nas estruturas de diversas línguas da família. Com efeito, Lanes (2000, p. 28;
2005, p. 28) afirma que “as línguas Pano são tidas, de modo geral, como línguas
morfologicamente ergativas, isto é, como línguas que possuem distinção morfológica entre o
sujeito das orações transitivas e o sujeito das orações intransitivas, recebendo esse último
marca morfológica idêntica àquela do objeto”. No capítulo seguinte, vamos abordar o
fenômeno da ergatividade e sua observação em algumas línguas Páno.
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3. Ergatividade em línguas Páno

3.1. Introdução
Neste capítulo, destinado à observação dos sistemas de casos em diversas
línguas da família Páno, utilizamos subsídios teóricos sobre ergatividade dispostos em Robert
Malcolm Ward Dixon (“Ergativity”, 1995), que apresenta uma visão tipológica do fenômeno,
e John Lyons (“Introduction to Theoretical Linguistics”, 1977 [1968]), com uma abordagem,
por assim dizer, mais filosófica, ao colocar a ergatividade como um desafio às análises e
conceitos da gramática de tradição greco-latina. Segue-se então uma série de exemplos
retirados de obras de vários pesquisadores de línguas Páno faladas no Brasil, especificamente
para demonstrar as manifestações da ergatividade identificadas nessas línguas.
Embora exista somente uma língua ergativa entre as conhecidas línguas
europeias (o basco), a ergatividade é uma forma de organização gramatical que está presente
em línguas como o esquimó e o georgiano (Lyons, 1997, p. 341), que, ao lado das línguas
Páno, focalizadas neste capítulo, são apenas algumas de um grande número de línguas que se
organizam segundo o sistema ergativo de ordenação casual. Na verdade, elas seriam milhares.
Segundo Dixon (1995, p. 2), por uma estimativa aproximada, um quarto das
línguas do mundo estrutura-se sintaticamente pela ergatividade. Esse seria o caso de três
famílias linguísticas do Cáucaso (Caucasiana do Nordeste, do Noroeste e do Sul; ao que tudo
indica, nem mesmo aparentadas entre si); de línguas antigas do Oriente Médio (como o
Sumério); do Hitita e outras línguas do ramo Anatólio; do Armênio clássico; do ‘Burushaski’,
língua isolada falada numa inacessível região montanhosa entre o Kashmir e o Tibete, além de
muitas línguas da família ‘Tibeto-Burman’; de algumas línguas polinésias (como, por
exemplo, ‘Tongan’ e ‘Samoan’); de línguas do subgrupo ‘Tamanic’, situado na ilha de
Bornéu; das línguas ‘Papuan’, faladas na Nova Guiné e ilhas vizinhas; de grande parte das
línguas faladas na Austrália; de grupos linguísticos situados na Sibéria; de várias famílias
linguísticas da América do Norte e da América Central (incluindo várias línguas da família
Maia); de várias línguas da América do Sul, pertencentes a famílias como Jê, “Arawák”,
Tupí-Guaraní, Makú, Karíb (além da família Páno já referida); e muitas outras línguas e
famílias linguísticas espalhadas pelo mundo.
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Trata-se de estrutura linguística atípica, se comparada a das chamadas línguas
indo-europeias, onde não ocorre (Lyons, 1977, p. 341; Dixon, 1995, p. 2), mas que, presente
em uma considerável quantidade de sistemas linguísticos, abrange uma imensa extensão
territorial e se manifesta, ao longo desse emaranhado linguístico, étnico e cultural, com
notável variedade tipológica.

3.2. Ergatividade (Dixon, 1995)
Uma idéia preliminar do fenômeno gramatical da ergatividade é dada pela
definição de Dixon (1995, p. 1), que sintetiza a matéria nos seguintes termos:
O termo ‘ergatividade’ é, em seu sentido mais frequentemente aceito, usado
para descrever o padrão gramatical no qual o sujeito de uma oração
intransitiva é tratado da mesma forma que o objeto de uma oração transitiva,
e diferentemente de um sujeito transitivo. O termo foi usado primeiramente
para referir a marcação casual de constituintes de uma expressão nominal:
‘ergativo’ é a marcação de caso do sujeito de um verbo transitivo, em
contraste com outro caso - originalmente chamado ‘nominativo’, mas hoje,
‘absolutivo’ - marcando o sujeito intransitivo e o objeto transitivo.
A ergatividade é assim complementar ao conhecido padrão gramatical da
acusatividade, no qual um caso (o nominativo) marca tanto o sujeito transitivo
quanto o sujeito intransitivo, com outro caso (o acusativo) sendo empregado
para o objeto transitivo.57

57

No original: “The term ‘ergativity’ is, in its most generally accepted sense, used to describe a grammatical
pattern in which the subject of an intransitive clause is treated in the same way as the object of a transitive
clause, and differently from transitive subject. The term was first used to refer to the case marking on
constituents of a noun phrase: ‘ergative’ is the case marking transitive subject, contrasting with another case originally called ‘nominative’ but nowadays ‘absolutive’ - marking intransitive subject and transitive object.
Ergativity is thus complementary to the familiar grammatical pattern of accusativity, in which one case
(nominative) marks both intransitive and transitive subject, with another case (accusative) being employed for
transitive object.”
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3.2.1. Ergatividade e suas premissas teóricas
A ergatividade, então, é um sistema de casos no qual o sujeito de um verbo
transitivo tem uma marca distintiva diferente da marcação do objeto e do sujeito de um verbo
intransitivo, que têm marcas idênticas.
Esses três elementos (sujeito transitivo, objeto e sujeito intransitivo) foram
chamados por Dixon (1995, p. 6) de “primitivos sintático-semânticos universais” e receberam
desse autor respectivamente as abreviaturas A (sujeito de verbo transitivo), O (objeto) e S
(sujeito de verbo intransitivo)58.
Nesse sentido, Dixon (1995, p. 6-8) afirma que todas as línguas distinguem a
sentença intransitiva da transitiva. A primeira contém um verbo e um sintagma nominal,
enquanto a segunda contém um verbo e dois ou mais sintagmas nominais (orações transitivas
e ainda as bitransitivas). Cada língua, portanto, funcionaria em termos de três primitivas
relações sintático-semânticas: S, A e O, onde S corresponde ao argumento monovalente de
um verbo intransitivo e A e O correspondem, nas cláusulas transitivas, respectivamente, ao
argumento agenciador da ação e ao argumento afetado ou paciente.
O argumento único de uma oração intransitiva será sempre identificado como
S, o que ocorre tanto com verbos (ou expressões verbais) que envolvem volição (e.g. ‘saltar’,
‘falar’, ‘piscar (o olho)’, ‘ficar de pé’)59, quanto aqueles que não envolvem a vontade, como
‘cair’, ‘crescer’, ‘morrer’. Para as orações transitivas com dois argumentos, um será
identificado como A e o outro como O. Se houver três ou mais argumentos, então dois deles
serão identificados como A e O e o restante, marcado de alguma outra forma, como, por
exemplo, com o uso de preposições ou posposições.
Dixon assume que sempre existe uma base semântica para o estabelecimento
das relações sintáticas identificadas como A e O, o que está conectado com o significado
prototípico do verbo em questão. Com efeito, muito embora a classe dos verbos, em qualquer
língua, contenha palavras que designam um amplo espectro de ações e estados, é possível
reconhecer alguns grupos dentre eles, unidos em razão de um componente semântico comum
e de compartilharem certas propriedades gramaticais. Cada um desses subconjuntos de
verbos, chamados pelo autor de “tipos semânticos”, está associado com seus respectivos
58

Dixon (op. cit., p. 6) adverte que, embora as letras A, S e O sejam as mais usadas, há teóricos que usam P
(paciente) no lugar de O, enquanto outros empregam X, Y e Z para A, O e S, respectivamente.
59
No original ‘jump’, ‘speak’, ‘wink’, ‘stand’. A propósito, a maioria dos exemplos de itens e expressões em
inglês, apresentados por Dixon, não se tornam incompatíveis com o raciocínio do autor, após serem traduzidos
para o português. Todavia, faremos a transcrição do original sempre que a tradução implicar alguma diferença
relevante no nível semântico ou gramatical.
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“papéis semânticos”. Dixon apresenta quatro “tipos semânticos” verbais que estariam
presentes em todas as línguas. Eles estão associados com as noções de “afetar” (‘affect’),
“dar” (‘giving’), “falar” (‘speaking’) e “atenção” (‘attention’):

Tipos Semânticos

Papéis Semânticos60

AFETAR:

bater, cortar, queimar

Agente/ Manip (Coisa manipulada)/ Alvo

DAR:

dar, emprestar, pagar

Doador/ Coisa dada/ Receptor

FALAR:

dizer, contar, pedir

Falante/ Destinatário/ Mensagem

ATENÇÃO: ver, ouvir, olhar

Perceptor/ Impressão

Dixon observa que existe uma grande consistência, em praticamente todas as
línguas do mundo, na forma com que se identifica o primitivo A: ele é quase sempre o Agente
dos verbos de tipo AFETAR, o Doador dos verbos DAR, o Falante dos verbos FALAR e o
Perceptor (ou seja, o que percebe) dos verbos de tipo ATENÇÃO.
Isso parece implicar um princípio subjacente de que o papel que esteja mais
vinculado ao sucesso da atividade será identificado como A. Este pode ser alguma coisa
inanimada (como em O vento destruiu a casa; O sol do meio-dia derreteu a manteiga), mas,
frequentemente, o papel relativo a A será desempenhado por um ser humano, e assim ‘mais
relevante para o sucesso da ação’ equivaleria a ‘pode iniciar ou controlar a atividade’, o que,
diga-se de passagem, deve ser estendido a quaisquer seres ‘animados’.
Se o verbo possui apenas dois argumentos, então o que não foi definido como
A estará desempenhando a relação sintática O, como a expressão as nozes, nas frases João
trouxe as nozes, Maria notou as nozes, O esquilo comeu as nozes.
Se o verbo possui três argumentos, dos dois argumentos não definidos como A,
será codificado como O aquele que de forma mais saliente é afetado pela atividade, como em
João (Agente: A) acertou o vaso (Alvo: O) com um bastão (Manip) (com o vaso quebrando),
60

Os papéis semânticos (‘semantic roles’) foram traduzidos nos seguintes termos: Agente (‘agent’); Manip/
Coisa manipulada (‘thing manipulated’); Alvo (‘target’); Doador (‘donor’); Coisa dada (‘gift’); Receptor
(‘recipient’); Falante (‘speaker’); Destinatário (‘addressee’); Mensagem (‘message’); Perceptor (‘perceiver’) e
Impressão (‘impression’).
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e João (Agente: A) bateu um pedaço de giz (Manip: O) contra a mesa (Alvo) (com o giz
quebrando).
Outra possibilidade apontada por Dixon é a da existência de dois verbos com
significado similar e o mesmo conjunto de ‘papéis semânticos’, mas convenções diferentes
para defini-los em termos de relações sintáticas. Mencionar e avisar, por exemplo, pertencem
ambos ao tipo FALAR, requerendo Falante, Destinatário e Mensagem, mas mencionar tem
Mensagem como O, e avisar tem Destinatário como O, e.g. João mencionou a decisão a
Maria, e João avisou Maria da decisão61.
Em síntese, Dixon observa que os três primitivos sintático-semânticos (A, O e
S) seriam estabelecidos da seguinte forma: existiria uma base semântica para a vinculação dos
argumentos de um dado verbo (pertencente a um ‘tipo semântico’ em particular) às relações
sintáticas A e O, de acordo com os respectivos papéis semânticos daqueles argumentos. Ao
contrário, a relação S é integrada pelo argumento único de qualquer verbo intransitivo,
independentemente de seu significado.
Com a fixação dessas três primitivas relações como premissas para a
observação dos diversos sistemas de casos verificados nas línguas do mundo, Dixon
contrapõe dois sistemas que seriam complementares, ou mesmo antagônicos: o sistema
nominativo-acusativo e o sistema absolutivo-ergativo, o primeiro agrupando S e A, o outro,
com liames entre S e O.
Por outro lado, misturando esses dois sistemas básicos, existem muitas línguas
que têm algumas características acusativas e outras ergativas, ligando S e A para alguns
propósitos e S e O para outros, isto é, línguas que distinguem dois subtipos de S, um
relacionado a A e outro relacionado a O.
Porém, antes de entrarmos nas distinções e características desses dois opostos,
e ainda de seus diversos matizes e combinações, vamos examinar sumariamente o
funcionamento de um sistema de casos nominativo-acusativo, que é, sob diversas formas e
mecanismos gramaticais, o da generalidade das línguas indo-europeias, mas costuma ser
frequentemente exemplificado pelo latim.

61

No original, encontramos os verbos mention (mencionar) e inform (informar) e as frases John mentioned the
decision to Mary e John informed Mary of the decision. No caso, substituímos o verbo ‘informar’ por ‘avisar’,
porquanto, em português, além da construção ‘informar alguém (de, sobre algo)’, admite-se, ainda que como
‘regência secundária’, a estrutura ‘informar algo (a alguém)’ (Luft, 1996, p. 334).
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3.2.2. Uma língua com o sistema de casos nominativo-acusativo: o latim
As línguas classificadas como nominativo-acusativas, como é o caso do latim,
são aquelas que dão tratamento casual idêntico ao sujeito de um verbo transitivo (A) e ao
sujeito de um verbo intransitivo (S), diferenciando-os do objeto de um verbo transitivo (O),
que terá marcação de caso distinta. Embora, como já se disse, verifiquem-se nas línguas várias
estratégias para a marcação de caso, nesta seção, que utiliza a língua latina para
exemplificação do sistema nominativo-acusativo, serão focalizadas principalmente algumas
características da marcação casual efetivada por meio de desinências. Além disso,
apresentaremos a forma com que a gramática tradicional (de tradição greco-latina)
estabeleceu a noção de ‘caso’, com base nas funções sintáticas. Veja-se o que assinala
Fontana (1978, p. 2-3):

As orações são constituídas de vários termos: sujeito, objeto direto,
predicativo, adjuntos adverbiais, etc. Em latim, os substantivos, adjetivos,
numerais e pronomes, de acordo com as funções que assumem na oração
(sujeito, objeto direto, etc.) recebem uma desinência especial que indica a
função sintática por eles desempenhada. Essa função com sua desinência
especial chama-se CASO e o conjunto das desinências do singular e do plural
chama-se DECLINAÇÃO. DECLINAR é recitar uma palavra com suas
desinências de todos os casos, no singular e no plural.

Fontana, adverte que em latim, diferentemente das línguas neolatinas, não
existem artigos, e apresenta os seis casos da língua aplicados ao lexema ‘rosa’:
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Caso

Função

Tradução

Nominativo

ROSA (sujeito ou predicativo)

rosa, a rosa, uma rosa

Vocativo

ROSA (vocativo)

rosa, ó rosa

Acusativo

ROSAM (objeto direto)

rosa, a rosa, uma rosa

Genitivo

ROSAE (adj. adn. restritivo)

de rosa, da rosa, de uma rosa

Dativo

ROSAE (objeto indireto)

à rosa, para a rosa

Ablativo

ROSĀ (adjuntos adverbiais)

62

pela rosa, com a rosa, sem a rosa, etc.

Quadro (22): Declinação, no singular, do lexema latino ‘ROSA’, retirado de Fontana (1978, p. 3),
com destaques nossos para as desinências.

Lyons (1977, p. 289) consigna que a categoria de ‘caso’ sempre recebeu da
gramática tradicional grande importância para a definição e classificação dos nomes, e foi,
desde os Estoicos (que deram à palavra ‘caso’ o sentido particular que ela tem na terminologia
gramatical), a mais importante das categorias flexionais do nome, como ‘tempo’ seria a mais
importante categoria flexional do verbo. Com efeito, os substantivos (bem como os pronomes
e adjetivos) do grego e do latim foram classificados pelos gramáticos tradicionais, de acordo
com ‘paradigmas’ (padrões ou modelos) de declinação para as categorias flexionais de caso e
número.
Por outro lado, a palavra latina casus (da mesma forma que a palavra grega que
ela traduz) significa “queda” ou “desvio”, o que pressupõe que a variação nas formas de um
lexema segundo a sintaxe da língua era considerada um desvio de sua forma “normal” e
“correta”63. Como exemplos de padrões de declinação, Lyons (op. cit., p. 290) apresenta três
paradigmas do latim, com o lexema feminino PUELLA (menina), o masculino LUPUS (lobo)
e o lexema neutro BELLUM (guerra). O paradigma de PUELLA é o de 1ª. declinação, típico
de palavras femininas (Mendes de Almeida, 1980, p. 31). Os outros lexemas LUPUS e
BELLUM são ambos de 2ª. declinação, mas têm terminações distintas em razão da diferença
de gênero.
62

Em latim, verifica-se diferença entre sílabas ou vogais ‘longas’ e ‘breves’, distinção a que se chamou
‘quantidade’. Comba (1995, p. 27-28) esclarece que para indicar que uma sílaba é longa ou breve podem-se usar,
respectivamente, os sinais ˉ (mácron) e ˇ (bráquia). “Na palavra dŏmǐnī, que se pronuncia dómini e significa
“donos”, as sílabas do e mi são breves; a sílaba ni é longa (...), [todavia] os autores romanos escreviam o latim
sem nenhum sinal. Portanto, nem o trema, nem os sinais de longas e breves são obrigatórios”.
63
No original, normal ‘upright’ form.
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Três declinações do latim
Singular
Nominativo

puella

lupus

bellum

Vocativo

puella

lupe

bellum

Acusativo

puellam

lupum

bellum

Genitivo

puellae

lupī

bellī

Dativo

puellae

lupō

bellō

Ablativo

puellā

lupō

bellō

Plural
Nominativo

puellae

lupī

bella

Vocativo

puellae

lupī

bella

Acusativo

puellās

lupōs

bella

Genitivo

puellārum

lupōrum

bellōrum

Dativo

puellīs

lupīs

bellīs

Ablativo

puellīs

lupīs

bellīs

Quadro (23): Declinação dos lexemas latinos ‘PUELLA’, ‘LUPUS’ e ‘BELLUM,
retirada de Lyons (1977, p. 290), com destaques nossos das desinências.

Lyons assinala que a função mais comum do ‘nominativo’ é marcar o sujeito
da sentença; o ‘vocativo’ é o caso do chamamento, da interpelação; o ‘acusativo’ é usado para
marcar o objeto de um verbo transitivo; o ‘genitivo’ é tipicamente o caso da posse64; o
‘dativo’ marca o objeto indireto (por exemplo, se uma sentença como I gave the boy a book
64

Trata-se, como o próprio autor indica, tão-somente da função ‘mais comum’. A função do genitivo,
considerada de forma mais ampla, seria a do ‘adjunto adnominal restritivo’ (Comba, 1995, p.18; Fontana, 1978,
p. 3). Segundo Smith (1972, p. 8), o caso genitivo “(...) vem sempre acompanhado da preposição ‘de’ em
Português, indicando geralmente posse, propriedade de alguma coisa, posto que, às vezes, também
especificação (de matéria, conteúdo, forma, capacidade, etc.), devendo ser analisado, na nossa língua, como
complemento restritivo (...)”.
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(Eu dei ao menino um livro) fosse traduzida para o latim, o equivalente de boy (menino)
estaria no ‘dativo’ e o equivalente de book (livro), no ‘acusativo’); e o ‘ablativo’ tem várias
funções, incluindo a de marcar o ‘instrumento’65 com o qual uma ação é produzida: seria, por
exemplo, o equivalente de sword (espada), numa frase como I Killed him with a sword (eu o
matei com uma espada).
Smith (1972, p. 6-7) também fornece uma explicação bastante clara do sistema
de casos em latim, a partir da abordagem da flexão latina:
Chama-se Flexão a propriedade que têm certas partes do discurso (ou
categorias gramaticais) de sofrerem alteração ou variação em sua desinência,
ou seja, na sílaba final, a fim de mostrar sua relação com outra palavra ou
palavras. Tais alterações ou variações são possíveis apenas nas categorias
gramaticais flexíveis: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. (Lembremos
que em Latim, não existe artigo: nem definido, nem indefinido.)66 As demais
partes do discurso: advérbios, preposições, conjunções e interjeições são
inflexíveis, i.e., não admitem nenhuma alteração ou mudança em sua
terminação. Em Português, forma-se o plural dos substantivos pelo acréscimo
de terminações ou desinências — s ou es: livro, livros; mar, mares; raiz,
raízes. Em Latim, além de existirem também certas desinências para indicar o
plural, outras existem ainda que servem para designar as diversas relações
entre os termos da oração, conforme a função que exercem na sentença. Pois
bem, essa variação sofrida pela palavra na desinência, segundo a função que
exerce na sentença chama-se CASO e o conjunto dos casos (6) de um
substantivo recebe o nome de DECLINAÇÃO. Declinar um nome ou
substantivo é, portanto, enumerar todos os seus casos, ou seja, todas as
diferentes funções que o mesmo desempenha na oração. (destaques mantidos
do original).

65

Também a função de marcar o ‘instrumento’ está inserida num grupo maior. De acordo com Smith (1972, p.
8), o caso ablativo “desempenha a função lógica de complemento circunstancial, o qual conforme a própria
denominação sugere, designa uma ‘circunstância’ que poderá ser: de lugar (onde? = na escola), tempo (quando?
= amanhã), modo (como? = tranquilamente), companhia (com quem? = com os amigos), instrumento ou meio
(com quê? = com a faca), agente ou causa eficiente (por quem? = pelo professor), etc.”.
66
“Portanto, insula poderá significar ‘a ilha’ ou ‘uma ilha’, insulae, ‘as ilhas’ ou ‘umas ilhas’, segundo a pista do
contexto ou a existência do sentido da oração que, por certo, informará ao leitor se se trata de uma ilha
determinada ou indeterminada.” (Smith, 1972, p. 12).
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Smith (op. cit., p. 11) acrescenta que, se existem seis casos na língua latina,
existem, por outro lado, cinco declinações, reconhecidas pela terminação do genitivo singular:
(...) um determinado substantivo pode pertencer à primeira, à segunda,
terceira, quarta ou quinta declinação, conforme a desinência do genitivo
singular. Insul-a, ilha, faz no genitivo singular, insul-ae. Murus, muro, faz no
genitivo singular mur-i. Insula pertence, então, à primeira declinação; murus
à segunda.

Smith, em seguida (p. 13), registra que RADICAL é “a parte que resta da
palavra, suprimindo-se a DESINÊNCIA ou TERMINAÇÃO, que seria a parte final flexível,
variável do vocábulo. Um CASO consiste sempre de radical + desinência. Assim, insul- é o
radical, -ae é a desinência do genitivo ou do dativo singular, -am, a do acusativo singular,
-arum, do genitivo plural, -is, do dativo ou do ablativo plurais, etc.”.
O quadro abaixo, contendo a declinação do substantivo insula (de primeira
declinação), no singular e no plural, também apresenta a separação dos itens em radical e
desinências, que destacamos:
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Singular
Nominativo

insul-a

a ilha

Vocativo

insul-a

ó ilha

Acusativo

insul-am

a ilha

Genitivo

insul-ae

da ilha

Dativo

insul-ae

à ilha, para a ilha

Ablativo

insul-ā

na ilha, pela ilha, com a ilha

Plural
Nominativo

insul-ae

as ilhas

Vocativo

insul-ae

ó ilhas

Acusativo

insul-ās

as ilhas

Genitivo

insul-ārum

das ilhas

Dativo

insul-is

às ilhas, para as ilhas

Ablativo

insul-is

nas ilhas, pelas ilhas, com as ilhas

Quadro (24): Declinação, no singular e no plural, do lexema latino ‘INSULA’,
retirado de Smith (1972, p. 12), com destaques para as desinências.

Com a palavra insula, que se acabou de declinar, Smith (op. cit., p. 12)
apresenta exemplos das funções sintáticas dos casos, como se segue:

Nominativo:

Insula pulchra est.

(sujeito)

A ilha é bela.

Vocativo:

Insula, es pulchra!

(exclamação)

Ó ilha, és bela!

Acusativo:

Nautae insulam vastaverunt.

(obj. direto)

Os marinheiros devastaram a ilha.
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Genitivo:

Silvae insulae vastae sunt.

(compl. restritivo)

As florestas da ilha são vastas.

Dativo:

Deus silvas insulae dedit.

(obj. indireto)

Deus deu florestas à ilha.

Ablativo:

Nautae in insulā sunt.

(compl. circunstancial)

Os marinheiros estão na ilha.

Quadro (25): Exemplos de frases com o lexema latino ‘INSULA’, declinado
em todos os casos, retirado de Smith (1972, p. 12), com destaques nossos.

Com as formas puellae e rosam, já declinadas nos quadros acima, além de
agricola, que, como essas, também é de primeira declinação (agricola/ agricola/ agricolam/
agricolae/ agricolae/ agricolā), demonstra-se o funcionamento dos casos latinos, no seguinte
exemplo dado por Fontana (1978, p. 3):
O agricultor

deu

(sujeito/ nominativo)

verbo

Agricola

dedit

uma rosa

para a menina.

(obj. direto/ acusativo)

rosam

(obj. indireto/ dativo)

puellae.67

Outro exemplo ilustrando, dentro de uma mesma sentença, várias funções
sintáticas e seus respectivos casos (todos da primeira declinação) é dado por Concesso (2002,
p. 31):
Meninas,

a boa aluna

dá

uma coroa

Vocativo

sujeito/
nominativo

verbo

obj. direto/
acusativo

dat

coronam

Puellae,

67

bona discipula

de rosas
adj. restritivo/
genitivo

rosarum

à professora.
obj. indireto/
dativo

magistrae.

Veja-se que Fontana e, no exemplo seguinte, Concesso, dispõem, por razões didáticas, as frases latinas com a
ordem das palavras idêntica à do português. No entanto, muito embora possua ampla liberdade de colocação, o
que torna tais construções absolutamente possíveis (Lyons, 1977, p. 223-224), o latim se caracteriza por ser uma
língua de “verbo-final”, cuja ordem normal é a de sujeito, objeto e verbo, ou seja, ‘SOV’ (Dixon, 1995, p. 9-10),
seguindo, portanto, os moldes dos exemplos da declinação acima com o lexema insula, retirados de Smith
(1972).
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Apresentadas as bases do funcionamento do sistema casual em latim, língua
nominativo-acusativa, veremos na seção seguinte o cotejamento de parte de sua estrutura
(qual seja a que integra os três primitivos sintático-semânticos A, S e O) comparada com a de
uma língua classificada como ergativo-absolutiva.

3.2.3. Sistema de casos nominativo-acusativo x ergativo-absolutivo
Para comparar os dois sistemas de casos “complementares”, Dixon (op. cit., p.
8-10) utiliza o latim e o Dyirbal, uma língua ergativo-absolutiva falada no nordeste da
Austrália, analisando as características casuais de seus respectivos primitivos sintáticosemânticos, que serão agrupados em cada uma das línguas (ou sistemas), de acordo com o
esquema abaixo. Nele se indica (à esquerda) que uma língua nominativo-acusativa trata O
diferentemente de A e S, que são tratados da mesma maneira; enquanto (à direita) uma língua
ergativo-absolutiva trata A diferentemente de S e O, que recebem o mesmo tratamento
gramatical.

A

ergativo

nominativo
S
absolutivo
acusativo

O

As frases seguintes, do latim, foram apresentadas por Dixon para ilustrar o
sistema de casos nominativo-acusativo. Acrescentamos aos exemplos as marcações dos
primitivos A, S e O.
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(1)

domin-us

veni-t (o senhor vem)

S

(2)

serv-us

veni-t (o escravo vem)

S

(3)

domin-us
A

(4)

serv-us
A

serv-um

audi-t (o senhor ouve o escravo)

O

domin-um

audi-t (o escravo ouve o senhor)

O

Nos exemplos de (1) a (4), os dois substantivos, pertencentes à segunda
declinação em latim, cuja desinência para marcar o nominativo singular é -us, recebem essa
desinência tanto para S em (1-2) quanto para A em (3-4), enquanto uma flexão diferente
(acusativo -um) foi usada para O em (3-4).
Observe-se ainda a desinência verbal -t: ela marca a 3ª pessoa do singular nos
verbos latinos de 4ª conjugação, à qual os verbos ‘vir’ e ‘ouvir’ pertencem, e ocorre tanto para
o sujeito intransitivo S em (1-2), quanto para o sujeito transitivo A em (3-4).
Isso pode ser confirmado se passarmos os sintagmas correspondentes a S e A
para o plural (com a desinência -ī do nominativo plural). Nesse caso, os verbos terão de
receber a desinência -unt de 3ª pessoa do plural para estabelecer concordância com S e A:

(1’)

domin-ī

veni-unt (os senhores vêm)

S

(4’)

serv-ī
A

domin-um

audi-unt

(os escravos ouvem o senhor)

O

Se, no entanto, passarmos o sintagma O para o plural (com a desinência ōs do
acusativo plural), o verbo não sofrerá qualquer alteração:
(4’’)

serv-us

domin-ōs

A

O

audi-t (o escravo ouve os senhores)
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Conforme vimos, um sistema nominativo-acusativo é aquele em que S é
tratado da mesma forma que A e diferentemente de O. Nesse sentido, o latim é uma língua
nominativo-acusativa tanto quanto à marcação de caso, quanto à concordância verbal.
Os exemplos seguintes68 do Dyirbal, retirados de Dixon (1995, p. 10), vão
mostrar uma relação diferente entre esses primitivos69:

(5)

ŋuma

banaga-nyu

S

pai + ABS

retornar-NONFUT70

o pai (S) retornou

(6)

yabu

banaga-nyu

S

mãe + ABS

retornar-NONFUT

a mãe (S) retornou

(7)

ŋuma

yabu-ŋgu

O

pai + ABS

bura-n

A

mãe + ERG

ver-NONFUT

a mãe (A) viu o pai (O)

(8)

yabu

ŋuma-ŋgu

O

mãe + ABS

bura-n

A

pai + ERG

ver-NONFUT

o pai (A) viu a mãe (O)

68

Dixon (p. 9) informa que os exemplos foram simplificados, com a retirada de marcadores gramaticais que
acompanham os substantivos (com os quais devem concordar em caso), indicando gênero ou classe e se o
referente está ‘aqui’, ‘lá’ ou não é visível. Entrementes, essa omissão, segundo o autor, em nada prejudica a
análise dos aspectos gramaticais em questão.
69
Acrescentamos a todos os exemplos as marcações A, S e O.
70
A abreviatura de Dixon para ‘não-futuro’ (‘non-future tense’) foi mantida em nossa transcrição.
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Em Dyirbal, um substantivo ocorre “em plena forma” (sem nenhum afixo)
quando está na função de S, em (5-6), ou de O, em (7-8), o que configura o caso absolutivo,
com “realização zero”. O sujeito transitivo A é marcado pela terminação do caso ergativo
‘ŋgu’.
Dixon acrescenta que as flexões do substantivo em Dyirbal indicam caso, mas,
diferentemente do latim, não indicam número. As flexões do verbo nesse exemplo designam o
tempo “não-futuro” (-nyu para banaga-, que pertence à conjugação ‘-y’; -n para buran-, que
pertence à conjugação ‘-l’). Além disso, o verbo não estabelece concordância de pessoa ou
número, nem com S, nem com O ou A.
Por outro lado, assinala-se que os exemplos de (1-8) foram dados na ordem
normal dos constituintes para cada língua. Em latim, nas sentenças transitivas um sintagma no
caso nominativo (função A) geralmente precede o do caso acusativo (função O), enquanto em
Dyirbal, quando o núcleo dos sintagmas forem substantivos, o constituinte absolutivo O
geralmente precede o ergativo A.
Todavia, já que tanto para o latim quanto para o Dyirbal a função sintática é
plenamente especificada pela terminação de caso, os sintagmas de qualquer sentença podem
potencialmente ser colocados em qualquer ordem, sem que ocorra mudança de sentido. Dixon
chama a atenção para o fato de que essa liberdade de colocação contrasta com a estrutura do
inglês (o que também ocorre com o português), cujas funções sintáticas são mostradas pela
ordem dos constituintes (S ou A antes do verbo, O depois), e uma mudança nessa ordem
implica mudança de significado: basta comparar ‘o senhor ouve o escravo’ com ‘o escravo
ouve o senhor’.

3.2.4. Sintaxe acusativa x sintaxe ergativa
Embora esse não seja o foco do presente trabalho, é importante registrar que
Dixon reconhece ainda outro tipo de relação gramatical como ‘ergativa’, a qual também teria
uma contrapartida ‘acusativa’. A ergatividade que vimos até aqui é chamada pelo autor de
“intraclausal ou morfológica” (p. 39), em contraste com a ergatividade “interclausal ou
sintática” (p. 143), que veremos a seguir.
De acordo com o autor (p. 11-12), podemos dizer que uma língua tem uma
sintaxe acusativa quando, por certas regras de coordenação e subordinação, S e A são tratados
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da mesma forma e diferentemente de O, enquanto uma língua com sintaxe ergativa, para as
mesmas circunstâncias, tratará S e O da mesma forma e A diferentemente. Se uma língua trata
S e A da mesma forma para regras de combinação de orações, diremos que ela tem um ‘pivô
S/A’; se S e O são tratados da mesma forma, ela terá um ‘pivô S/O’.
No inglês (e também no português), quaisquer orações, quando coordenadas, se
tiverem algum sintagma comum (repetido), este pode ser recolocado por um pronome,
qualquer que seja a função deste sintagma em cada uma das orações. No entanto, o sintagma
compartilhado só pode ser omitido, em sua segunda ocorrência, se estiver nas funções S ou A
em cada uma das orações. Assim, de o pai (S) retornou e o pai (A) viu a mãe (O), podemos
obter duas construções:
o pai (S) retornou / e [ele (A)] viu a mãe71
o pai (A) viu a mãe (O) / e [ele (S)] retornou

Porém, se o sintagma comum estiver na função O em alguma das orações,
então sua omissão não é possível: de o pai (S) retornou e a mãe (A) viu o pai (O) nós não
poderíamos, segundo as regras da língua, obter as frases seguintes:
*o pai (S) retornou / e a mãe (A) viu [ele (O)]72
*a mãe (A) viu o pai (O) e retornou (com o sentido de ‘o pai retornou’).

Diremos, então, que o inglês e o português têm uma sintaxe acusativa, ou seja,
quanto às regras de coordenação, possuem um ‘pivô S/A’.
Em contraste, Dyirbal tem uma sintaxe ergativa, funcionando em termos de um
pivô S/O. Para essa língua, referidas condições de coordenação só ocorrem se as orações
compartilharem um sintagma que esteja em S ou O em cada oração. Nessas circunstâncias, a
ocorrência de um sintagma comum na segunda oração é frequentemente omitida e a
construção coordenada é então reunida pela entonação, já que em Dyirbal não existem

71

Nesses exemplos, as barras oblíquas servem para separar as orações e os colchetes, para indicar o termo
omitido.
72
O asterisco está sendo usado aqui para indicar construções não-gramaticais.
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partículas de coordenação, como, em inglês, and, ou e, em português. Dessa forma,
poderíamos derivar de (5) e (7), que reapresentamos abaixo, a estrutura presente em (9):

(5)

banaga-nyu

ŋuma
S

pai + ABS

retornar-NONFUT

o pai (S) retornou

(7)

ŋuma

yabu-ŋgu

O

bura-n

A

pai + ABS

mãe + ERG

ver-NONFUT

a mãe (A) viu o pai (O)

(9)

ŋuma

banaga-nyu

/ yabu-ŋgu

S

pai + ABS

bura-n

A

retornar-NONFUT / mãe + ERG

ver-NONFUT

o pai (S) retornou / e a mãe (A) viu [ele (O)]

Não existe nenhum sintagma (O) estabelecido para buran (‘ver’) em (9) e,
então, em termos do pivô S/O do Dyirbal, considera-se que ele seja idêntico ao sintagma S da
oração intransitiva precedente (ŋuma, ‘pai’). Da mesma forma, (7) e (5) podem ser
combinados, conforme se vê em (10):

(10)

ŋuma

yabu-ŋgu

O

A

pai + ABS

mãe + ERG

bura-n

/

banaga-nyu

ver-NONFUT / retornar-NONFUT

a mãe (A) viu o pai (O) / e [ele (S)] retornou
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Não há nenhum sintagma S estabelecido para o verbo da segunda oração
y

banaga-n u e assim, em termos do pivô S/O, ele é considerado idêntico ao sintagma O da
primeira oração (ŋuma, ‘pai’).
Por outro lado, se quiséssemos combinar (5) e (8), veríamos que a condição
sintática para a coordenação não está presente:
(5):

ŋuma (pai + ABS)
S

banaga-nyu
(retornar-NONFUT)

‘o pai (S) retornou’

(8):

yabu (mãe + ABS)

ŋuma-ŋgu (pai + ERG)

O

A

bura-n
(ver-NONFUT)

‘o pai (A) viu a mãe (O)’
Veja-se que o sintagma ŋuma (‘pai’) é comum às duas orações e está em
função S em (5). No entanto, ele está numa posição ‘não-pivô’ A, em (8). Isso é o mesmo que
acontece com o português nos exemplos o pai (S) retornou e a mãe (A) viu o pai (O), onde
‘pai’ não está numa posição pivô (neste caso, S ou A) na segunda oração.
Dixon (p. 12-13) trata então das estratégias que esses dois sistemas
(‘acusatividade sintática’ e ‘ergatividade sintática’) possuem para superar essas limitações. No
caso do português (da mesma forma que o inglês), que tem uma sintaxe acusativa, podemos
lançar mão da apassivação para transformar um sintagma O numa função derivada “S” de
uma oração passiva, satisfazendo assim a condição do pivô S/A.
No lugar da oração ativa a mãe (A) viu o pai (O) usamos a passiva
correspondente o pai (S) foi visto pela mãe. Já que o sintagma comum (o pai) está agora na
função pivô S, em cada uma das orações, ele pode ser omitido da segunda oração da
coordenação:
o pai (S) retornou e [ele (S)] foi visto pela mãe
o pai (S) foi visto pela mãe e [(ele (S)] retornou.
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Em Dyirbal, uma construção transitiva pode ser transformada numa forma
intransitiva derivada, chamada por Dixon de ‘antipassiva’: A da oração transitiva se torna S
da antipassiva; O vai para o caso dativo (cuja desinência é -gu para substantivos) e o verbo
recebe um sufixo derivacional ‘antipassivo’ (-ŋa-y)73 entre a raiz e a flexão. A versão
antipassiva de (8), abaixo reapresentada juntamente com (5), pode ser vista em (12):
(5)

banaga-nyu

ŋuma
S

pai + ABS

retornar-NONFUT

o pai (S) retornou
(8)

yabu
O

mãe + ABS

ŋuma-ŋgu

bura-n

A

pai + ERG

ver-NONFUT

o pai (A) viu a mãe (O)

(12)

ŋuma

bural-ŋa-nyu

yabu-gu

ver-ANTIPASS-NONFUT

mãe + DAT

S

pai + ABS

o pai (S) viu a mãe

Veja-se que (8) e (12) têm o mesmo significado, da mesma forma que, pelo
menos de modo geral, ocorre com uma oração ativa e sua passiva correspondente em
português ou inglês.
Por outro lado, (5) e a expressão (12), que derivamos de (8), agora têm um
sintagma comum ŋuma ‘pai’, que está na função S em cada uma das orações, e podem ser
coordenadas em qualquer ordem, com se vê em (13) e (14):

73

Nos exemplos (12), (13) e (14) dados pelo autor (item bural-ŋa-nyu), só encontramos a primeira parte do
sufixo (-ŋa), talvez porque a partícula -y seja facultativa ou própria de outros ambientes.
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(13)

ŋuma

banaga-nyu

/

bural-ŋa-nyu

yabu-gu

S

pai + ABS

retornar-NONFUT / ver-ANTIPASS-NONFUT

mãe + DAT

o pai (S) retornou / e [ele (S)] viu a mãe

(14)

ŋuma

bural-ŋa-nyu

yabu-gu

ver-ANTIPASS-NONFUT

mãe + DAT / retornar-NONFUT

/

banaga-nyu

S

pai + ABS

o pai (S) viu a mãe e [ele (S)] retornou

Como se vê, as orações “antipassivas”, no âmbito dos sistemas ergativos,
seriam opções similares às encontradas, com as orações passivas, nos sistemas nominativoacusativos, para contornar as limitações impostas pelos aludidos “eixos”, ou “pivôs”. Isso
ratifica a afirmação de Dixon de que, a priori, ambos os sistemas, consideradas as
possibilidades estratégicas de expressão dos “primitivos universais” S, A, O, seriam
efetivamente complementares e até mesmo simétricos, quanto à diferença entre suas
configurações orgânicas.

3.3. Lyons (1968): Ergatividade como “conflito”
Vejamos agora a matéria considerada sob um ângulo um tanto diferente, qual
seja o de um teórico da década de 60, época em que o fenômeno ergativo ainda não tinha sido
estudado com mais detalhes e apresentava-se como uma novidade, ou mesmo uma
curiosidade, para muitos teóricos, eis que os estudos sobre ergatividade só cresceram em
volume e profundidade durante as décadas de 70 e 80 (Dixon, 1995, p. xiii-xvii).
Seguiremos nas próximas páginas o raciocínio de um grande autor, a examinar,
não sem uma dose de desconforto e até irresignação, fatos linguísticos perturbadores e
inconciliáveis com muito do que se pensava até a época sobre o funcionamento dos termos da
sentença e seus substratos filosóficos, mormente quanto a já difícil e fugidia noção do que
conhecemos como “sujeito”. Veremos então as dificuldades teóricas (ao que tudo indica
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insuperáveis) para a definição dessa entidade, e como a apreciação dos sistemas ergativos
trouxe ainda mais obstáculos para o intrincado problema.
Com efeito, a questão da ergatividade é focalizada em Lyons (1977 [1968], p.
341) no âmbito das reflexões sobre os critérios adotados pela gramática tradicional (de
tradição greco-latina) e por outros esforços teóricos, para o reconhecimento, dentro do
circuito da sentença, do componente frasal a que se convencionou chamar de sujeito.
Conforme afirma, em muitas línguas classificadas como não pertencentes à “família indoeuropeia” (basco, esquimó, georgiano, etc.), especificamente nas sentenças ativas que
contenham um verbo transitivo, verifica-se um “sistemático conflito” entre os principais
critérios tradicionais para a identificação do sujeito.
Esses critérios são apresentados no capítulo 8 (Lyons, 1977, p. 334-341) e se
inserem nas reflexões teóricas do autor sobre as “Funções Gramaticais”, em especial as de
“sujeito”, “predicado” e “adjunto”.
Por isso, antes de apresentarmos a visão de Lyons sobre a ergatividade,
vejamos como o autor aborda a questão das funções gramaticais e, dentro dela, o problema da
fragilidade dos critérios de identificação do sujeito, que seria agravado com o “aparecimento”
do fenômeno ergativo.

3.3.1. Funções gramaticais
Lyons consigna, como princípio fundamental da gramática tradicional (bem
entendido, a de tradição greco-latina) e de grande parte da teoria sintática moderna, que toda
sentença simples e declarativa consiste de dois constituintes obrigatórios – um sujeito e um
predicado – podendo ainda conter um ou mais adjuntos, para expressar noções como ‘tempo’,
‘lugar’, ‘modo’, ‘causa’, etc., que são termos opcionais ou estruturalmente dispensáveis e
podem ser removidos sem afetar o restante da sentença.
Como exemplo, toma-se a frase John killed Bill in Central Park on Sunday
(John matou Bill no Central Park no domingo), na qual John é o sujeito; killed Bill (matou
Bill), o predicado74; e in Central Park (no Central Park) e on Sunday (no domingo), os
adjuntos de lugar e tempo, respectivamente.

74

Veja-se que, diferentemente da análise sintática tradicional, Lyons não considera os adjuntos adverbiais como
partes constituintes do predicado.
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Um ou ambos os adjuntos poderiam ser retirados sem omitir a gramaticalidade
da sentença, como se vê em John killed Bill on Sunday (John matou Bill no domingo), John
killed Bill in Central Park (John matou Bill no Central Park), John killed Bill (John matou
Bill). Ao contrário, frases como *killed Bill in Central Park on Sunday75 (matou Bill no
Central Park no domingo) e *John in Central Park on Sunday (John no Central Park no
domingo) não podem ser consideradas gramaticalmente completas76. Por isso, considera-se
que o sujeito e o predicado formariam o núcleo da sentença, isto é, são constituintes nucleares
da sentença, e os adjuntos, constituintes extranucleares.

3.3.2. Critérios para identificação do sujeito
Lyons então discute critérios para a identificação desse elemento nuclear da
sentença (o sujeito), o que acaba envolvendo as estratégias teóricas para, em face de um
“verbo de dois lugares” (no original, ‘two-place verbs’), como é o caso de John kills Bill,
identificarem-se o sujeito e o objeto.
Ocorre que, conforme será visto mais adiante, pelo menos um desses critérios,
o chamado ‘ator – alvo’, estaria em “sistemático conflito” com os padrões sintáticos das
línguas com uma construção ergativa, para as quais seriam inválidas as noções de caso e
concordância (e, por conseguinte, de “sujeito”) das línguas indo-europeias.

75

O asterisco aqui é utilizado para denotar expressões não gramaticais ou inaceitáveis.
Lyons (1977, p. 174-175) estabelece uma distinção entre completude contextual e completude gramatical.
Segundo afirma, há muitas frases da conversação diária que são dependentes de frases precedentes, produzidas
pelo próprio falante ou por seu interlocutor, como no exemplo John’s, if he gets here in time (No de John, se ele
chegar aqui a tempo), a qual dificilmente ocorreria, exceto imediatamente após uma pergunta que ‘fornecesse’ as
palavras necessárias para torná-la o que seria tradicionalmente considerado uma frase ‘completa’. Ela poderia,
por exemplo, ocorrer após Whose car are you going in? (No carro de quem vocês vão?), mas não após a When
are you going there? (Quando vocês vão lá?). Uma frase como John’s, if he gets here in time é por isso
gramaticalmente ‘incompleta’, já que não é por si mesma uma sentença (ela não é distributivamente
independente) e não pode ser explicada diretamente pela gramática, mas por fatores suplementares que realizam
o apagamento de elementos contextualmente determinados, em sentenças gramaticalmente completas, das quais
as sentenças do discurso teriam sido derivadas. Em outras palavras, a expressão John’s, if he gets here in time
seria gramaticalmente ‘incompleta’, embora possa ser contextualmente ‘completa’, já que pode ser derivada de
uma expressão teoricamente construída por vários elementos ‘dados’ no contexto, como We are going in John’s
car, if he gets here in time (Nós vamos no carro de John, se ele chegar aqui a tempo).

76
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3.3.2.1. Preliminarmente: a categoria de caso
Lyons (p. 292-293) adverte que, quanto à categoria de caso, a classificação da
gramática tradicional é pesadamente excepcionada por muitas construções das línguas e que
qualquer teoria geral da categoria de caso deve reconhecer dois fatos: que o mesmo caso pode
realizar mais que uma função sintática; que uma função sintática específica pode ser realizada
por vários meios dentro da mesma língua (em se tratando do latim, haveria um
relacionamento mais profundo entre casos e expressões preposicionais que a análise
tradicional das flexões sugere). Esses dois fatos seriam relevantes para a descrição de muitas
outras línguas, dentro ou fora da família indo-europeia.
Lyons (p. 295-296) afirma ainda que é importante considerar que as funções
gramaticais não são necessariamente realizadas por distinções flexionais de caso em todas as
línguas77, e apresenta uma lista de sete funções gramaticais, as quatro primeiras
acompanhadas das denominações que recebem os casos que expressam essas funções em
línguas indo-europeias, como o latim, grego, sânscrito, alemão, russo, etc.. Explica que as três
últimas funções (‘instrumental’, ‘agentiva’ e ‘comitativa’) não foram rotuladas, pelo fato de
que são realizadas de forma distinta em diferentes línguas indo-europeias. Seguem-se, então,
os exemplos apresentados pelo autor (e nossa tradução), nos quais ainda destacamos os
elementos ou sintagmas correspondentes às funções que estão sendo exemplificadas:

77

Em Smith (1972, p. 7) consigna-se que “conquanto teoricamente possamos dizer que existam casos em
Português, nunca são eles, entretanto, assinalados pela flexão”.

199

(1)

Bill died
(Bill morreu)

(2)

John killed Bill
(John matou Bill)

(3a)

John gave the book to Tom
(John deu o livro a Tom)

(3b)

John gave Tom the book
(John deu a Tom o livro)

(iv) Adnominal ‘possessiva’
(‘Genitiva’)

(4)

It is Harry’s pencil
(É o lápis de Harry)

(v) Instrumental

(5)

John killed Bill with a knife
(John matou Bill com uma faca)

(6)

Bill was killed by John with a knife
(Bill foi morto por John com uma faca)

(7)

John went to town with Mary
(John foi para a cidade com Mary)

i)

Subjetiva (‘Nominativo’)

(ii) Objetiva (‘Acusativo’)

(iii) Objetiva Indireta
(‘Dativo’)

(vi) Agentiva

(vii) Comitativa78

Quadro (26): Exemplos de 7 funções gramaticais, retirados de Lyons (1977, p. 295-296).

As funções gramaticais exercidas dentro dos exemplos são então detalhadas
pelo autor: em (1) Bill é o sujeito; em (2) e (5) Bill é o objeto direto; em (2), (3a), (3b), (5) e
(7) John é o sujeito; em (3a) e (3b) Tom é o objeto indireto; em (4) Harry está em relação
adnominal ‘possessiva’ com pencil (lápis); em (5) e (6) a knife (uma faca) tem uma função
instrumental; em (6) John é agentivo; e em (7) Mary tem uma função comitativa (na
companhia de).
Além disso, destaca-se que existem certas relações “transformacionais” entre
alguns pares de sentenças: o objeto da sentença ativa (5) ‘torna-se’ o sujeito da passiva
correspondente (6), e o sujeito de (5) ‘torna-se’ o agente em (6); o sujeito do verbo
intransitivo em (1) ‘torna-se’ o objeto do verbo transitivo em (2), aqui em razão de os verbos
die (morrer) e kill (matar) estarem em uma relação ‘causativa’. A sentença (4) estaria também
transformacionalmente relacionada a The pencil is Harry’s (O lápis é de Harry) e Harry has a
78

“Comitativo é o caso que exprime companhia (ex.: Ele veio com seus pais), muitas vezes realizado por um
sintagma preposicional.” (Dubois et al., 2004, p. 118).
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pencil (Harry tem um lápis). Tais relações terão importância na discussão sobre ativo e
passivo, intransitivo, transitivo e causativo, e também nas reflexões sobre sujeito e objeto, de
que estamos tratando.
Outra observação importante é o fato de que em inglês, com exceção do
‘genitivo’ (Bill’s), não há inflexão de caso nos substantivos. No entanto, a distinção entre
sujeito e objeto é marcada em alguns pronomes pessoais (o que, aliás, também ocorre em
português): I: me (eu: me, mim), he: him (ele: o, lhe), etc.. No caso de objeto, os pronomes
também podem ser usados com preposições: to me (para mim), with me (comigo), etc..

3.3.2.2. Critério “tópico-comentário”
Lyons (p. 334-337) comenta o critério para a identificação do sujeito
denominado ‘tópico-comentário’, assinalando inicialmente que desde Platão a definição de
substantivo e de verbo tem estado estreitamente associada com a distinção entre sujeito e
predicado, e que Sapir estaria meramente repetindo a visão tradicional quando disse que
“deve haver alguma coisa sobre a qual falar e alguma coisa deve ser dita sobre esse sujeito do
discurso... O sujeito do discurso é um nome. Nenhuma língua falha completamente em
distinguir nome e verbo, embora em casos particulares a natureza da distinção possa ser
obscura”79, o que implicitamente estaria definindo o sujeito como uma pessoa ou coisa sobre a
qual alguma coisa é dita, e o predicado como a declaração feita sobre essa pessoa ou coisa.
Na terminologia de Hockett, para as noções referidas por Sapir, poderíamos
chamar a pessoa ou coisa sobre a qual algo é dito de ‘tópico’ e a declaração feita sobre essa
pessoa ou coisa de ‘comentário’. Hockett, no entanto, simplesmente apresenta esses termos
sustentando que um falante introduz um ‘tópico’ e então fala alguma coisa sobre ele, e que,
muito embora, em inglês e em outras línguas europeias, ‘tópicos’ são usualmente sujeitos e
‘comentários’ são predicados, essa identificação muitas vezes falha, e exemplifica com as
sentenças John/ ran away (John fugiu) e That new book by Thomas Guernsey/ I haven’t read
yet (Esse novo livro de Thomas Guernsey/ eu ainda não li)80.

79

No original (citado por Lyons): “There must be something to talk about and something must be said about this
subject of discourse...The subject of discourse is a noun... No language wholly fails to distinguish noun and verb,
though in particular cases the nature of the distinction may be an elusive one.”
80
As barras oblíquas usadas nos exemplos indicam separação entre os maiores constituintes estruturais.
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Presumindo-se, pela definição de Hockett, que o tópico necessariamente
precede o comentário, em John/ ran away, o ‘tópico’ é John, e ran away, o ‘comentário’, os
quais coincidem respectivamente com o sujeito e o predicado da sentença. Entretanto, no
segundo exemplo, a expressão That new book by Thomas Guernsey (Esse novo livro de
Thomas Guernsey) ― que viria primeiro para especificar o que o falante vai dizer ― seria o
‘tópico’ da sentença, mas não o seu sujeito. O ‘tópico’, nesse caso, funciona como objeto do
verbo contido na expressão haven’t read yet (não li ainda), e o sujeito desse verbo, I (eu), é
parte do ‘comentário’ da sentença. Trata-se, portanto, de critério insuficiente para a
identificação do sujeito da sentença.

3.3.2.3. O critério de “universais” e “particulares”
Por outro lado, Lyons afirma que, se a distinção entre ‘tópico’ e ‘comentário’
não encontra aplicação na determinação da estrutura sintática das sentenças, haveria um outro
critério, mais eficiente, fazendo com que, em John ran away, nós afirmemos (da mesma
forma que Hockett e a maioria dos linguistas e lógicos desde o tempo de Platão) que alguma
coisa está sendo dita sobre John, e não sobre running away (fugir).
O que motivaria nossa escolha seria uma das principais abordagens da
gramática tradicional e da teoria lógica para a definição de sujeito e predicado; abordagem
que subjaz à tradicional definição ‘nocional’ do substantivo como ‘o nome de uma pessoa ou
coisa’, e seria o único caminho para a definição interdependente de ‘sujeito’ e ‘substantivo’
universalmente aplicável.
O critério de ‘universais e particulares’ é exposto por Lyons (p. 337-338), com
base na doutrina de Aristóteles sobre as ‘categorias de predicação’: a primeira categoria, a da
‘substância’, é apresentada como mais logicamente fundamental que as restantes
propriedades, chamadas ‘acidentais’. Substâncias são coisas ou pessoas às quais as
propriedades acidentais (de quantidade, qualidade, relação, ação, lugar, estado, etc.) poderiam
ser predicadas (ou atribuídas) em proposições logicamente bem formadas. Em sentenças
como John ran away (John fugiu), He is in London (Ele está em Londres) e My friend is tall
(Meu amigo é alto), John, he e my friend denotam substâncias (no caso, pessoas) e ran away,
is in London e is tall fazem predicações (‘dizem alguma coisa’) sobre essas substâncias –
predicações de ação, lugar e qualidade, respectivamente.
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Lyons relata ainda que as expressões de uma língua consideradas como
verdadeiramente nominais ou substantivas (daí o tradicional termo ‘substantivo’) são os
substantivos próprios, os pronomes e as expressões que identificam, em particular, uma
pessoa ou coisa (como ocorre com John, he e my friend). Trata-se de expressões particulares
ou singulares, que se referem a alguma substância individual e definida.
As demais palavras e expressões, abrangendo os substantivos comuns (homem,
livro, cidade, etc.) e substantivos abstratos (bondade, beleza, etc.), assim como verbos,
adjetivos e advérbios, são ‘universais’ ou gerais: elas por si mesmas não denotam substâncias
individuais (a menos que estejam sintaticamente determinadas, numa especificação descritiva
de um indivíduo, como, por exemplo, em the man over there (o homem ali)), eis que denotam
apenas uma classe de seres ou qualidades, estados, ações, etc., que podem ser relacionados ou
atribuídos a indivíduos.
Os ‘universais’ ainda receberam de alguns lógicos uma distinção entre
‘universais classificadores’ e ‘universais caracterizadores’81, aqueles servindo para agrupar
indivíduos em classes (como fazem os substantivos comuns da gramática tradicional), estes,
referindo-se a qualidades, estados, ações, etc. (como os substantivos abstratos, verbos,
adjetivos e advérbios).
A partir dessas distinções é que se formula o importante princípio da lógica
tradicional de que, nas proposições bem formadas, enquanto os termos universais podem
ocupar tanto a posição de sujeito quanto a de predicado, os termos específicos desempenham
somente a função de sujeito. Exemplos típicos de sentenças em que há um termo particular e
um universal seriam Socrates is a man (Sócrates é um homem), na qual man é um ‘universal
classificador’, e Socrates is wise (Sócrates é sábio), onde wise é um ‘universal caracterizador’;
e de sentença contendo dois universais seria Men are wise (Os homens são sábios), esta,
relacionada a outro princípio da lógica tradicional, de que o termo menos específico é o
predicado do mais específico.
Lyons, entretanto, observa que a distinção entre termos ‘universais’ e
‘particulares’ pode ser delineada sem as noções aristotélicas e escolásticas de ‘substância’ e
‘acidentes’, através do simples reconhecimento, no mundo perceptual, de que existem
‘entidades’ particulares (pessoas, animais e coisas) que podem ser agrupadas em classes,
associadas com processos, ações, qualidades, etc., e que essa noção cotidiana de ‘entidade’,
independentemente de sua base filosófica, é aplicável, em grande número de casos, para a

81

No original, sortal universals e characterizing universals, respectivamente.
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identificação do vocabulário e da estrutura sintática de várias línguas, desde que se considere
a distinção entre os critérios ‘nocional’ e ‘formal’ (ou gramatical).
De qualquer modo, continua o autor (p. 338), tanto para a gramática, quanto
para a teoria lógica tradicionais, sujeito e substantivo estão indissoluvelmente associados, e a
representação mais típica de um substantivo, tal como ele é definido pela lógica tradicional, é
a dos termos que denotam pessoas e coisas. Sua posição normal nas sentenças é a de sujeito,
notadamente naquelas que contêm apenas um item nominal e um item não-nominal, como no
exemplo John ran away (João fugiu). E o fato é que, a partir desse tipo de sentença, é que
‘sujeito’ foi definido em primeira instância.
Realmente, diante de uma sentença como John ran away (João fugiu), ao
aplicar-se o já analisado ‘critério tópico-comentário’, com a pergunta ‘O que está sendo dito
sobre o quê?’, tende-se a considerar, se não houver qualquer elemento contextual a indicar o
contrário, que John é o foco de interesse do falante, e não o ato de ‘fugir’.
Segue-se ainda que em sentenças como Horses are vicious animals (Cavalos
são animais violentos) e Virtue is rare (A virtude é rara), seriam indicados como tópicos as
expressões horses (cavalos) e virtue (virtude), em razão de um paralelismo com as expressões
compostas de um termo particular e outro universal, como John ran away e John is good
(John é bom), que satisfazem mais claramente as condições de aplicação dos princípios
tradicionais para determinar ‘sujeito’ e ‘predicado’.
Lyons (p. 339) sintetiza seu raciocínio afirmando que, nas sentenças com um
termo particular e outro universal, a distinção entre ‘substância’ e ‘acidentes’ determina o
tradicional ‘critério tópico-comentário’, e este então é estendido para as sentenças com dois
termos universais, com base na similaridade das estruturas gramaticais.
Com isso, o autor demonstra que a definição de ‘sujeito’ e ‘predicado’ está
simultaneamente apoiada na lógica e na gramática tradicionais, ambas apelando para a
doutrina aristotélica das categorias de predicação, que sustenta filosoficamente a visão
comum de que o mundo é habitado por entidades individuais (pessoas, animais, coisas), isto é
‘substâncias’, que são agentes ou pacientes de ações ou processos, são dotadas de qualidades,
envolvidas por circunstâncias, etc..
Lyons acrescenta que a noção de sujeito dentro da teoria sintática geral
pressupõe uma necessária coincidência entre as categorias de lógica e de gramática, no caso
de sentenças declarativas contendo apenas uma expressão nominal, e que toda língua
presumivelmente deve apresentar, como suas mais típicas estruturas gramaticais mínimas,
sentenças cujos núcleos se compõem de um termo nominal (substantivos, pronomes e
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expressões nominais) e um termo verbal (considerado aqui num sentido mais amplo, que
abarca também os adjetivos).
É com referência a essas mínimas sentenças que as noções de ‘sujeito’ e
‘predicado’ são estabelecidas, para depois serem estendidas a sentenças de estruturas
sintáticas mais complexas, e é no curso dessas extensões que pode ocorrer certo conflito entre
os vários tipos de critérios lógicos e gramaticais para a identificação do sujeito. A análise de
uma dessas extensões é o que Lyons vai fazer em seguida (p. 340), usando o exemplo John
kills Bill (John mata Bill), ao mesmo tempo em que apresenta o critério para identificação do
sujeito, denominado ‘actor’ and ‘goal’, que aqui traduzimos como “critério ‘ator’-‘alvo’.

3.3.2.4. O critério ‘ator’ – ‘alvo’82 (e outras estratégias de identificação do sujeito)
Na sentença John kills Bill (John mata Bill), os núcleos consistem de dois
termos nominais e um verbo, onde, pela análise sintática tradicional, o sujeito é o substantivo
John e o predicado é a expressão kills Bill (mata Bill), composto de um verbo transitivo kills
(mata) e um substantivo, Bill, funcionado como seu objeto.
Essa análise é determinada, como já se argumentou, por um paralelismo entre
os itens John e kills Bill, respectivamente com o sujeito e o predicado de uma sentença
intransitiva, contendo apenas um item nominal83, como em John runs (away)84.
Observa-se também que tanto em John kills Bill quanto em John runs (away),
há concordância entre o substantivo singular John e os verbos kills (mata) e runs85 (corre),
enquanto o número do substantivo Bill (objeto direto) é irrelevante para as regras de
concordância do inglês, como, aliás, ocorre em português.
E, se pronomes forem usados para substituir os substantivos, o pronome
colocado para John assumirá a mesma forma (o caso nominativo86) tanto para a sentença
transitiva, quanto para a sentença intransitiva: He kills Bill (Ele mata Bill), He runs away (Ele
82

No original, ‘actor-goal’ criterion (p. 351).
Os termos ‘sujeito’ e ‘predicado’, como se viu acima, teriam sido definidos, em primeira instância, a partir de
sentenças intransitivas com apenas um item nominal.
84
John runs (John corre) ou John runs away (John foge).
85
Destacamos a desinência -s, que marca a terceira pessoa do singular dos verbos ingleses no presente.
86
Em português, como se sabe, os pronomes pessoais que denotam o caso nominativo (função de sujeito)
recebem, pela gramática tradicional, o nome de ‘pronomes retos’ (eu, tu, ele, nós, etc.), enquanto os que, com
função de objeto, denotam o caso acusativo (e também o dativo) são chamados de ‘pronomes oblíquos’ (me, te,
nos, lhe, etc.). (Cunha & Cintra, 1995, p. 269).
83
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foge). No entanto, o pronome que substitui Bill na sentença transitiva vai assumir outra forma
(o caso acusativo): John Kills him (John o mata).
Além disso, as duas sentenças podem ser coordenadas, com a supressão do
substantivo John em qualquer uma das sentenças componentes da coordenação: John kills Bill
and runs away (John mata Bill e foge), ou John runs away and kills Bill (John foge e mata
Bill). Essa possibilidade implica o reconhecimento de que a estrutura constituinte de John
kills Bill seria, para os termos dessa regra transformacional de coordenação do inglês (e
também do português), idêntica à de John runs away.87
Observa-se, outrossim, que ambas as sentenças John kills Bill e John runs
away podem ser acrescidas da expressão that’s what he does (isso é o que ele faz), onde o
pró-verbo88 do (faz) se coloca tanto para kills Bill, quanto para runs away, e não apenas para
kills Bill.
Esse fato estaria conectado com outro aspecto da teoria tradicional sobre o
sujeito e o predicado: tanto as sentenças intransitivas, quanto as transitivas em inglês (da
mesma forma que em português) podem responder à pergunta implícita ‘What does X do?’ (O
que X faz?), na qual X é uma expressão nominal e do (faz) é um ‘pró-verbo’ que substitui
verbos intransitivos, ou verbos transitivos e seus objetos. Quando isso ocorre, o sujeito da
sentença pode ser descrito como o ‘ator’, ou ‘agente’, enquanto, no caso de sentenças
transitivas, o objeto será o ‘alvo’, ou ‘paciente’.
Lyons (p. 341), todavia, afirma que há muitas situações em que tal critério
falha, ou melhor, em que ocorre um conflito entre ele e, por exemplo, o critério de
concordância: nas sentenças Wealth attracts robbers (Riqueza atrai ladrões) e Riches attract
robbers (Riquezas atraem ladrões), os sujeitos são wealth (riqueza) e riches (riquezas), mas
robbers (ladrões) seria o único substantivo que poderia razoavelmente colocar-se no papel de
‘ator’89.

87

Veja-se, sobre essa possibilidade de supressão, o tópico 3.2.4. desta dissertação: “Sintaxe acusativa x sintaxe
ergativa”.
88
“Chama-se pró-verbo um substituto verbal que desempenha, relativamente aos verbos, o mesmo papel do
pronome da terceira pessoa em relação aos nomes: ele substitui o verbo ou sintagma verbal a fim de que se evite
a repetição. Assim, a palavra fazer é um pró-verbo que pode substituir um verbo intransitivo ou pronominal, um
verbo transitivo e seu objeto, um sintagma verbal (vem seguidamente acompanhado do pronome o ou isto), etc.:
Pedro corre. Que é que ele faz? / Pedro não escreveu à sua tia. Ele o fará. / Pedro não trabalha tanto quanto o
fez no ano passado. O pró-verbo leva as marcas de tempo, número e pessoa, como o verbo.” (Dubois et al.,
2004, p. 493).
89
Lyons, nesse ponto, está obviamente desconsiderando certos matizes e possibilidades metafóricas para a noção
de ‘ação’ e de ‘agente’, a qual poderia reconhecer a possibilidade de que qualidades contidas em seres
inanimados podem produzir influências sobre a percepção dos seres animados.
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O mesmo ocorreria, segundo o autor (p. 324-325), com os chamados ‘verbos
estativos’, entre os quais se incluem verbos como be, become, etc. (ser, tornar-se)90, exist
(existir), know (saber, conhecer), etc.: sentenças como Mary is beautiful (Mary é bonita) ou
Mary knows Greek (Mary sabe grego), não poderiam ser seguidas da expressão that’s what
she does (isso é o que ela faz), nem responder à pergunta What does she do? (O que ela faz?).
Assim mesmo, continua Lyons, reconhece-se que, para o inglês e muitas outras
línguas, inclusive o latim e o grego, há certa verdade na afirmação de que, especificamente
nas sentenças ativas transitivas, o sujeito é o provocador da ação, e o objeto é o ‘alvo’ ou o
‘paciente’. Isso estaria refletido na própria estrutura do vocabulário: a maioria dos verbos
transitivos tende a conter como sujeito um substantivo ‘animado’ nas sentenças ativas,
enquanto o sujeito de um verbo intransitivo e o objeto de um verbo transitivo seriam
relativamente indiferentes quanto à distinção entre substantivo ‘animado’ e ‘inanimado’.
Nota-se, portanto, que nenhum critério isoladamente utilizado poderia
construir, de forma categórica, a delimitação conceitual da entidade ‘sujeito’, e sua
identificação, como se viu, é feita, muitas das vezes, por uma conjugação de critérios, ou pela
extensão, por “paralelismo”, das classificações de estruturas mínimas da língua para estruturas
mais complexas.

90

Os verbos be e become são citados aqui apenas para dar idéia da extensão do conceito de ‘verbos estativos’, os
quais não são considerados nem transitivos, nem intransitivos. Lyons (p. 342), em face do relativo ‘vazio’ de sua
significação, no que diz respeito à expressão de ‘ações’ ou ‘processos’ (típica dos verbos), combinado com sua
capacidade de carregar sufixos verbais associados com distinções de tempo, modo e aspecto, chama-os de
‘dummy verbs’. O termo ‘dummy’ (Webster, 1969, p. 563) tem como suas principais acepções as de ‘pessoa
muda’, ‘ator figurante’, ‘imitação’, ‘manequim’, ‘pessoa estúpida’. Na nomenclatura adotada pela gramática
tradicional (e normativa) do português, tais verbos (ser, estar, tornar-se, permanecer, ficar, etc.) são denominados
‘verbos de ligação’ ou ‘copulativos’ (Cunha & Cintra, 1995, p. 129-130).
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3.3.3. O “conflito”
Examinados cada um dos critérios de identificação do sujeito apresentados por
Lyons, podemos, então, de forma mais situada, abordar o conflito entre tais critérios, que o
autor afirma ocorrer em sentenças transitivas ativas de línguas com um sistema ergativo de
organização sintática. Esse “conflito” é ilustrado por meio de duas sentenças em esquimó (p.
341):
(1) quimmi-p agna-q

taku-a-a

‘The dog sees the woman’ (O cão vê a mulher)

(2) quimmi-q agna-p

taku-a-a

‘The woman sees the dog’ (A mulher vê o cão)

Nesses exemplos, os elementos quimmi- (cão), agna- (mulher) e taku- (ver)
estão separados por hifens de suas terminações flexionais. Lyons chama a atenção para o fato
de que em cada sentença um item é marcado com o sufixo -p e o outro com o sufixo -q (as
terminações verbais são irrelevantes para a questão em exame).
Nas sentenças transitivas -p marca o ‘ator’ e -q, o ‘alvo’ da ‘ação’. Logo,
quimmi-p é o sujeito da sentença (1) e agna-p, o sujeito da sentença (2). Ocorre que, se
fôssemos traduzir para o esquimó sentenças intransitivas como ‘The dog runs away’ (O cão
foge) e ‘The woman runs away’ (A mulher foge)91, os substantivos quimi- e agna- teriam de
receber o sufixo -q, que, como se viu, é usado para marcar o ‘alvo’ da ação expressa por um
verbo transitivo, ou seja, trata-se do sufixo de marcação do objeto.
Esse paralelismo sintático entre o sujeito de um verbo intransitivo e o ‘alvo’,
ou objeto, de um verbo transitivo, é o que Lyons (p. 342) apresenta como a noção mais
referida e generalizada do que seria o fenômeno da ‘ergatividade’, e é justamente nesse
paralelismo que o autor localiza o apontado “conflito sistemático” entre critérios de
identificação do sujeito.
Conforme afirma, a noção de sujeito, em sua aplicação a sentenças transitivas,
entre outros critérios, é dependente de duas importantes condições relacionadas à estrutura
gramatical de sistemas como o latim, o grego e outras línguas indo-européias.
A primeira é a de que, dos dois termos nominais existentes na sentença
transitiva, um deles, o ‘ator’ ou ‘agente’ (nas situações em que a categoria ‘nocional’ de ‘ator’
é claramente aplicável) receberá a mesma marca casual (o nominativo) que a de um sujeito de
91

Lyons não fornece essas traduções.
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uma sentença intransitiva. Em outras palavras, nessas línguas (como o latim, o grego, etc.), o
caso nominativo se aplica tanto ao sujeito de um verbo intransitivo quanto ao sujeito de um
verbo transitivo (isto é, ao substantivo, ou termo equivalente, como pronomes e expressões
nominais, que funcione como ‘ator’ ou ‘agente’ da ação expressa pelo verbo transitivo).
A segunda condição é a de que justamente esses dois termos que assumem o
caso nominativo (quais sejam, como dito acima: (a) o sujeito de um verbo intransitivo e (b) o
‘agente’ – ou sujeito – de um verbo transitivo) é que devem determinar o número e a pessoa
do verbo da sentença.
O preenchimento dessas duas condições é então ilustrado com sentenças em
inglês (tanto transitivas, quanto intransitivas), nas quais as funções de sujeito e objeto são
desempenhadas por pronomes pessoais (categorias gramaticais da língua que – como ocorre
em português – excepcionalmente apresentam contrapartidas morfológicas para a
representação dos casos):
He sees them

‘Ele os vê’

They see him

‘Eles o veem’

He runs away

‘Ele foge’

They run away

‘Eles fogem’

Diferentemente – adverte Lyons – em línguas de construção ergativa, o traço
sintático de caso (e algumas vezes o de concordância) vai determinar o ‘substantivo-alvo’, da
mesma forma que o sujeito (de um verbo intransitivo)92, o que está em conflito com a noção
de sujeito como ‘agente’, em vez de ‘alvo’ ou ‘paciente’, e, muitas vezes, com os próprios
cânones de nossa sintaxe de concordância.
Essa característica do sistema ergativo poderia ser ilustrada, a partir dos
exemplos acima – o que fazemos como mero exercício teórico – submetendo tais sentenças às
condições da ergatividade, pelo menos no que diz respeito ao critério de caso. Com efeito, se
aplicássemos aos sujeitos do verbo intransitivo run away (fugir) dos exemplos de Lyons as
formas de caso acusativo representadas pelos objetos do verbo transitivo see (ver), teríamos as
seguintes sequências:
92

Ou, em outras palavras, o sujeito de um verbo intransitivo seria determinado pelo traço de caso que marca o
‘alvo’ (ou ‘paciente’) de um verbo transitivo.
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*Him runs away

*O foge

*Them run away

*Os fogem

Como se vê, o conflito entre o critério ‘ator’ - ‘alvo’ e o critério de caso (os
únicos critérios cuja mútua contraposição realmente foi exemplificada) está efetivamente
presente nos exemplos citados, já que o termo que é considerado o ‘agente’ (e ao mesmo
tempo sujeito) de um verbo intransitivo recebe marca casual acusativa, própria do ‘paciente’
(objeto) da ação de um verbo transitivo.
No entanto, na prática – assevera o autor – a maioria dos linguistas trataria a
distinção ‘ator’ – ‘alvo’ também como dominante para línguas ergativas, e eles simplesmente
diriam que o objeto de um verbo transitivo tem a mesma flexão de caso que a de um sujeito de
verbo intransitivo, previsão provavelmente correta, tendo em vista a quantidade de
abordagens tipológicas que tem recebido o fenômeno, agora já não tão desconhecido da teoria
linguística.
Conforme afirma Dixon (1995, p. 3), a primeira vez em que se fez uso do
termo “ergativo” (do grego ergon “trabalho”, “ato”, “feito”) deve ter sido, em 1912, numa
descrição de Dirr, escrita em russo, da língua Rutul, falada no Daguestão (república russa
situada nas montanhas do norte do Cáucaso); mas o termo só teria entrado, de forma geral, em
circulação, com a publicação da pesquisa de Dirr em alemão, em 1928, sendo, portanto, uma
questão relativamente nova para a teoria linguística, e é natural que deva provocar algumas
transformações e reapreciações de entendimentos firmados à margem desse fenômeno.
Para Lyons, cujas reflexões acompanhamos com algum detalhamento, ela
“aparece”, a ergatividade, na forma de um “conflito”, de uma contradição entre critérios
basilares, a partir dos quais se formaram os conceitos que integram o nosso entendimento da
gramática ou da linguagem, quais sejam os que ajudam a identificar o sujeito, termo nuclear
das sentenças.
E o fenômeno ergativo se projeta como um desafio à universalização de
critérios para identificar o sujeito (e, por extensão, o predicado), na medida em que acrescenta
mais problemas ao já precário equilíbrio entre as condições de que nos servimos para a
identificação deste componente fundamental da estrutura das sentenças, formulado, inclusive,
sobre esforços filosóficos de descrição da realidade.
Talvez a ergatividade pudesse ser considerada já como um diferente “recorte”.
Um diferente caminho da percepção e do próprio “pensar” dos falantes dessas línguas. E,
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enquanto principal contrapartida ao sistema ‘nominativo-acusativo’, que domina a maioria das
línguas e todo o indo-europeu, como uma separação de mundos.

3.4. Línguas Páno: características ergativas
Nesta seção, utilizaremos exemplos apresentados por Lanes (2005, p. 33-39),
tomados aqui para ilustrar o sistema de casos “ergativo-absolutivo” nas línguas Matís,
Jamináwa, Yawanawá, Kaxararí, Matsés, Marúbo e Kaxinawá. Lanes informa que os
exemplos do Kaxararí, Jamináwa e Yawanawá foram coletados por ele mesmo, mas os dados
das línguas Kaxinawá, Marúbo, Matsés e Matís foram retirados respectivamente de Camargo
(2002), Costa (2002), Dorigo (2002) e Ferreira (2001).
As obras em questão não constam da bibliografia de Lanes (2005), mas o autor,
ao longo do texto, dá algumas informações sobre elas: “Camargo (2002)”93 refere a tese de
doutorado de Eliane Camargo, “pesquisadora em linguística associada ao Centre d’Etude des
Langues Amérindiennes (CELIA-CNRS)” (Lanes, 2005, p. 8/29); “Costa (2002)” indica
trabalho da pesquisadora Raquel Guimarães Romancevicius Costa (Lanes, 2005, p. 8), que
publicou, sobre a língua Marúbo, dissertação e tese de doutorado em 1992 e 2000,
respectivamente; e “Dorigo (2002)” refere a Doutora Carmen Teresa Dorigo Carvalho, da
UFRJ (Lanes, 2005, p. 8-9), que publicou dissertação de mestrado sobre a língua Matsés em
1992. Por outro lado, “Ferreira (2001)” pode indicar trabalho de Rogério Vicente Ferreira,
que publicou uma dissertação de mestrado sobre a língua Matís em 2001. Mas há ainda a
pesquisadora Vitória Regina Spanghero Ferreira, da UNICAMP, cuja dissertação de mestrado
sobre a língua Matís, de 2000, também citamos nas referências bibliográficas deste nosso
trabalho.
Na verdade, conforme se depreende das páginas 8-9 de sua tese, praticamente
todos os dados utilizados em Lanes (2005) foram obtidos diretamente pelo autor com falantes
nativos. Mas há as exceções das línguas Matsés, Matís, Marúbo e do Kaxinawá. Não obstante,
nas transcrições que faremos, todos os exemplos retirados de Lanes (2005) serão identificados
com a letra ‘L’, independentemente de suas fontes originais.
93

Há certa hesitação quanto à data indicada por Lanes, que consta inicialmente como “Camargo (1992)”, e ainda
divergência com referências bibliográficas constantes de outras obras, para as quais a tese foi publicada em
1991. Essa imprecisão quanto à data de publicação parece atingir também as obras de Costa, Dorigo (Carvalho) e
Ferreira.
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Vamos utilizar também exemplos de Aguiar ‘A’, para o Katukína (Aguiar,
1988); de Paula ‘P’, para o Poyanáwa (Paula, 1999); novamente de Paula ‘P’, para o
Yawanawá (Paula, 2004); de Cândido ‘C’, para o Shanenáwa (Cândido, 2004); e de Fleck ‘F’,
para o Matsés (Fleck, 2005), que aparecem, com exceção dos relativos ao Poyanáwa, com os
números que os exemplos receberam nas respectivas obras.
Registre-se ainda que, em alguns exemplos, fizemos pequenas alterações na
parte da análise (2ª linha), especificamente para marcar os termos com as denominações ‘Erg’
(ergativo) e ‘Abs’ (absolutivo), onde esses não estavam originalmente assinalados.
Por outro lado, deixamos de apresentar uma tabela com os significados das
abreviaturas, seja porque alguns não constavam das obras de que foram retirados os exemplos,
seja porque, no caso das que integram exemplos de Lanes (2005), ali não estavam
efetivamente identificadas, seja ainda em razão de que, nas obras em que as encontramos
completamente especificadas, estas não se coadunavam exatamente com a designação dada
por outros autores para abreviaturas idênticas, ou ainda o contrário, conceitos idênticos eram
marcados por abreviaturas diferentes.
Por tudo isso, o estabelecimento de uma lista completa (e uniforme) de
abreviaturas implicaria intervenções e interpretações sobre sinais de vários autores, o que, por
cautela, deixamos de proceder. Todavia, devemos assinalar que a maior parte das abreviaturas
diz respeito a nuances de tempo e modo verbais, que não são o objeto de nossa análise. Com
relação ao que nos interessa mais diretamente, qual seja a verificação dos sistemas de casos e
seus respectivos morfemas (para cujas abreviaturas, quando não pudessem ser facilmente
deduzidas, apresentamos prontamente os significados), tais símbolos são praticamente
irrelevantes.

3.4.1. Nasalidade como marcação de caso
A ergatividade, em muitos aspectos, se manifesta de forma bastante similar nas
diversas línguas Páno. Os exemplos a seguir vão demonstrar que é predominante a utilização
de um morfema nasal ou de processos de nasalização para estabelecer a marcação casual.
Lanes (2005, p. 37) afirma que “apesar da diferença teórica de tratamento, entre
pesquisadores, da própria representação do morfema de ergatividade (alguns com um
tratamento mais estruturalista/funcional, outros mais gerativistas), sobressai a propriedade
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comum que tem o morfema de ergatividade – em uma ou outra de suas manifestações – de
nasalizar a vogal precedente”.
O Yawanawá, por exemplo, apresenta um sistema de caso do tipo “ergativoabsolutivo”, no qual o caso ergativo (referente a A, sujeito de verbo transitivo) é, na maioria
das vezes, marcado morfologicamente por {-n}, enquanto o caso absolutivo, que indica S
(sujeito de verbo intransitivo) e O (objeto ou paciente de verbo transitivo) não recebe
nenhuma marca foneticamente realizada, sendo representada por {-ø} (Paula, 2004, p. 187).

3.4.1.1. Yawanawá

(1) L

anu-n

atsa-ø

pia94

paca-Erg

macaxeira-Abs

comer

‘a paca comeu a macaxeira’

(2) L

nawa-n

anu-ø

pia

‘não índio’-Erg

paca-Abs

comer

‘o branco comeu a paca’

(3) L

anu-ø

uʃa-ki

paca-Abs

dormir-ASP

‘a paca dormiu’

As frases acima exemplificam bem um sistema de casos “ergativo-absolutivo”,
que pode ser ilustrado pelas diversas funções exercidas pelo item ‘anu’ (“paca”):

94

Paula (2004, p. 116), analisa a expressão ‘pia’, como ‘pi’ (‘comer’)/ ‘a’ (Pas: passado).
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Em (1), o elemento A (‘anu-n’), sujeito de um verbo transitivo (e virtual
“agente” da ação expressa pelo verbo) recebe a marcação do morfema {-n}, designando o
caso “ergativo”. Essa marcação vai diferenciar A (‘anu’ – ‘paca’) de O (‘atsa’ – ‘macaxeira’),
objeto do verbo transitivo (e virtual “paciente” da ação encetada por A), que é marcado por
{-ø}, um morfema sem realização fonética, que indica o caso “absolutivo”.
Essa estrutura está replicada em (2), com ‘nawa’ (‘não índio’95), no papel de A,
recebendo a marcação ergativa {-n}, e ‘anu’ (‘paca’), agora no papel de O, com o morfema
zero da marcação absolutiva.
Mas o que faz com que o sistema de casos do Yawanawá seja o “ergativoabsolutivo” é justamente a coincidência do morfema casual do sujeito intransitivo S (‘anu-ø’),
em (3), com o morfema “absolutivo” do objeto O (‘anu-ø’, em (2) / ‘atsa-ø’, em (1)); de
forma que o sujeito intransitivo S, nesse sistema, estaria em sintonia casual com o objeto O, e
não com o sujeito transitivo A.
Em outras palavras, o item ‘anu’ recebeu marcação ergativa {-n} quando
funcionou como A, agente de um verbo transitivo. No entanto, quando exerceu a função S,
sujeito de um verbo intransitivo, restou com o morfema absolutivo {-ø}, tal qual havia
recebido quando funcionou como O, objeto direto (paciente da ação de A).
Com efeito, nesse sistema, o sujeito de um verbo transitivo (A) não será
tratado da mesma forma que o sujeito de um verbo intransitivo (S), como ocorre com o
nosso sistema nominativo-acusativo do indo-europeu, em que o sujeito receberá sempre a
marca nominativa, independentemente da transitividade do verbo de que é argumento.

95

Em Aguiar (2005b), trabalho que analisa várias aspectos relacionados ao item ‘nawa’, como seus diferentes
significados, origem, variedades ou variantes dos termos, e sua utilização em diversos etnônimos de povos Páno,
assinala-se que “dentre as línguas pano que trazem o item lexical ‘nawa’, observamos significados variados. Uns
pesquisadores o definem por ‘gente’, outros por ‘inimigo’ e há inclusive nome de cor e de animal. (...) Entre os
Jamináwa-Arára, o item é definido por ‘não-índio’, enquanto os Nukini dizem que ele se refere a ‘queixada’. Já
para o grupo Náwa esse item se refere a ‘nativo’, no sentido de ser aquele índio que vivia na mata antes da
chegada dos não índios”. Outros significados apresentados pela autora são, conforme cada grupo ou povo, os
seguintes: ‘cor verde’, ‘cor azul’ (Amahuáca); ‘ato de’ (Chacóbo); ‘estrangeiros’ (Shipíbo); ‘selvagem’,
‘indígena’, ‘cor verde/azul’ (Panóbo); ‘nós’ (Cháma); ‘gente/povo’ (Kaxinawá); ‘cicatriz/marca’, ‘povo’
(Katukína).
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No sistema ergativo-absolutivo, o sujeito de um verbo intransitivo (S) terá
afinidade casual com o objeto (O), e não com o sujeito (A) do verbo transitivo.
Quanto à estratégia de marcação de caso, a nasalidade, que vimos em
Yawanawá, como marca morfológica do argumento ergativo, é, como já se disse, bastante
recorrente nas línguas Páno, conforme se pode ver nos exemplos seguintes do Jamináwa e
também do Matís.

3.4.1.2. Jamináwa

(4) L

inu-n

udu-ø

pia

onça-Erg

porco-Abs

comer

‘a onça comeu o porco’96

(5) L

inu-ø 97

uʃa-ki

onça-Abs

dormir-ASP

‘a onça está dormindo’

3.4.1.3. Matís

(6) L

tuma-n

awat-ø

koroka-kin

Tuma-Erg

anta-Abs

cozinha-imperf

‘Tuma cozinha a anta’

96
97

No original, ‘o porco comeu a macaxeira’, tradução que não reflete a análise da 2ª linha.
No original, ‘idu’, provavelmente por confusão com ‘udu’ (porco).
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(7) L

papi-ø

uʃ-e-k

dudek

homem-Abs

dormir-n.pass.-declar.

deit.

‘o homem dorme (pendurado)’

Lanes também apresenta exemplos do Matís em que a organização de casos
pode ser observada no sistema pronominal:

(8) L

ɨ-n-bi

tʃaʃa-ø

pe-a-k

1-Erg-sg

buriti-Abs

comer-pass.im.-declar.

‘eu comi buriti’

(9) L

ɨ-ø-bi

uʃ-a-k

1-Abs-sg

dormir-pass.im.-declar.

‘eu dormi’

Com efeito, o morfema {-n} indicador do caso ergativo, presente, tanto em
Jamináwa quanto em Matís, coincide com o morfema de ergatividade do Yawanawá. Esse
morfema, que, de modo geral, refere a nasalização da vogal precedente, é também utilizado
para a marcação ergativa em outras línguas Pano, da mesma forma que o morfema {-ø} do
caso absolutivo, conforme será visto em vários dos exemplos seguintes.
No entanto, Lanes, com base em Ferreira (2001), assinala que, em Matís,
dependendo da “consoante final da raiz”, haverá outras realizações para o morfema da
ergatividade. Quando a raiz termina em consoante fricativa palatal ou oclusiva velar, ocorre o
alomorfe {-ʃun}:
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(10) L

atʃɨwʃɨ-ʃun

awat-ø

koroka-kin98

todos-Erg

anta-Abs

cozinhar-imperf.

‘todos cozinham anta’

Lanes observa que, além do alomorfe {-ʃun}, o Matís tem ainda o alomorfe
{-an}, o que perfaz um conjunto de morfemas para a marcação do caso ergativo constituído
de {-n}, {-an} e {-ʃun}, todos eles, aliás, com algum grau de nasalidade.
Situação diferente é a do Kaxararí, cujo morfema ergativo seria {-l}, que
representa, segundo Lanes (2005, p. 38), “uma lateralização da última vogal para marcar o
sujeito agente”, isto é, haveria um “processo fonológico de lateralização da última vogal”.

3.4.1.4. Kaxararí (uma exceção)
O Kaxararí apresenta um morfema diferente para a marcação da ergatividade,
no que se distingue de todas as outras línguas Páno analisadas neste trabalho, mas apresenta
estrutura similar à dos outros sistemas, com a ordem dos constituintes disposta em AOV, nas
orações transitivas (embora AVO também seja possível, como se vê em (12)), e SV, nas
intransitivas, além da posição do morfema que, pelo menos no sistema nominal, ocorre em
final de palavra.

(11) L

inawa-l

ka

hulkuni-ø

kapitu

onça-Erg

?

porco-Abs

comer

‘a onça comeu o porco’

98

No original: ‘kodoka-kin’.
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(12) L

hulkuni-l

kapitu

kɨnaka-ø

porco-Erg

comer

macaxeira-Abs

‘o porco comeu macaxeira’

(13) L

inawa-ø

ka

usatu

onça-Abs

?

dormir

‘a onça dormiu’

Em seguida, continuaremos a observar a utilização do morfema ergativo {-n},
que é o predominante, em exemplos de outras línguas Páno, fornecidos por Aguiar (1988, p.
44-45), para o Katukína; Paula (1999), para o Poyanáwa; e Cândido (2004, p. 203), para o
Shanenáwa.

3.4.1.5. Katukína

(14) A37

ajβu-n

mani

βiika βai

mulher-Erg

banana-Abs

buscar pass.

‘A mulher buscou banana’

(15) A46

tʃuma

paki βai

cuia-Abs

cair

‘A cuia caiu’

pass.
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3.4.1.6. Poyanáwa

Segundo Paula (1999), em Poyanáwa, “o caso ergativo é marcado pela
nasalização da última vogal, ou ainda pelo acréscimo do sufixo -nan ao SN que ocupa a
função de A nas orações transitivas”:

(16) P

ɨwa-n

βakɨ

kanda

mãe-Erg

menino-Abs

chamar

‘a mãe chamou o menino’

(17) P

utʃiti-nan

iraβu

dasa

cachorro-Erg

homem-Abs morder

‘o cachorro mordeu o homem’

(18) P

ni

ku-y

árvore-Abs

queimar-AnF

‘a árvore está queimando’

3.4.1.7. Shanenáwa
Quanto à marcação ergativa em Shanenáwa, que também é similar à de outras
línguas Páno exemplificadas acima, Cândido (2004, p. 202) assinala que “enquanto o SN em
função de A é marcado pelo sufixo {-n} e suas variantes fonologicamente condicionadas
pelas características da vogal da sílaba final da palavra na qual a nasal é afixada, os SNs em
função de S e O são não marcados, ou seja, são {-ø}”.
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(19) C257c

fakɨhu-n

sia-ø

kuku-a-ki

crianças-Erg

melancia-Abs

chupar-Pas-Decl

‘As crianças chuparam melancia’

(20) C257d

kaman-na

ʂaw-ø

sirun-a-ki

cachorro-Erg

osso-Abs

lamber-Pas-Decl

‘O cachorro lambeu o osso’

(21) C257a

fimi-ø

paki-a-ki

fruta-Abs

cair-Pas-Decl

‘a fruta caiu’

3.4.1.8. Matsés
O Matsés também possui o morfema {-n} para a marcação da ergatividade.
Fleck (2005, p. 91) assinala que “todos os nomes, com exceção de alguns pronomes (...), são
marcados da mesma maneira quando estão no caso ergativo: com -n (alomorfe -ën seguindo
consoantes), e ficam sem marca quando estão no caso absolutivo”. Isso pode ser visto nos
seguintes exemplos, retirados, respectivamente, de Lanes (2005, p. 35) e Fleck (op. cit., p. 9193):

(22) L

pɛmi-n

a-tɛ-ø

ak-ɔ-ʃ

NP-Erg

água-Nomin-Abs

beber-rec-3sg

‘Pemi bebeu água’
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(23) L

ɛme-n

maiu-ø

niun-ɔ-ʃ

dunu-bɨta

NP-Erg

NP-Abs

brigar-rec-3sg

NP-Ass

‘Eme brigou com Maiu e Dunu’

(24) L

tʃirɔ-bo-n

daʃkutɛ-ø

pan-ɛ-sa

atɛ-n

3sg/mulher PL-Erg

roupa-Abs

lavar- não-passado -nunca

rio-Loc

‘elas nunca lavam roupa no rio’

Lanes não apresentou nenhuma frase intransitiva. Os exemplos seguintes, de
Fleck (2005), é que trazem o comportamento de S em Matsés, e ainda mostram a liberdade de
colocação dos constituintes:

(25) F1a

wennando-n

debi-ø

kues-o-şh

Fernando-Erg

David-Abs

bater- Pass-3

‘Fernando bateu em David’

(26) F1b

debi-ø

wennando-n

kues-o-şh

David-Abs

Fernando-Erg

bater- Pass-3

‘Fernando bateu em David’

(27) F2

wennando-ø

uşh-o-şh

Fernando-Abs

dormir- Pass-3

‘Fernando dormiu’

De acordo com Fleck (op. cit., p. 90), o Matsés “também tem um sistema de
concordância pessoal marcado com algumas flexões verbais, porém a concordância é com o
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sujeito (S/A)”. Portanto, quanto à concordância verbal, o Matsés seria uma língua nominativoacusativa: “não há nenhuma concordância com o objeto dos verbos transitivos (O)” (p. 94).
Observe-se ainda que “algumas flexões verbais manifestam concordância
pessoal (1/2 versus 3)”, isto é, o morfema -k (sujeito de 1ª e 2ª pessoas) versus -şh (sujeito de
3ª pessoa) (Fleck, op. cit. p. 93).
Nos exemplos seguintes de Fleck, podemos observar, paralelamente ao sistema
nominativo-absolutivo da concordância do verbo, a ergatividade estender-se plenamente pelo
sistema pronominal.

(28) F8a

debi-n

mibi

kues-o-şh

David-Erg

2Abs

bater- Pass-3

‘David bateu em você’

(29) F8b

debi-ø

umbi

kues-o-k

David-Abs

1Erg

bater- Pass-1/2

‘Eu bati em David’

(30) F8c

ø

mibi

kues-o-şh

3-Erg

2Abs

bater- Pass-3

‘[Ele/a/es/as] bateu/bateram em você’

(31) F8d

ø

mimbi

kues-o-k

3-Abs

2Erg

bater- Pass-1/2

‘Você bateu nele/a/es/as’

(32) F9a

debi-ø

uşh-o-şh

David-Abs

dormir- Pass-3

‘David dormiu’
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(33) F9b

ubi-ø

uşh-o-k

1Abs

dormir- Pass-1/2

‘Eu dormi’

(34) F9c

ø

uşh-o-şh

3Abs

dormir- Pass-3

‘[Ele/a/s] dormiu/dormiram’

Note-se como, em (30), (31) e (34), a ausência de um sintagma explícito indica
a 3ª pessoa. Nesse caso, a marca casual é presumida pelo restante da frase. Uma estrutura
bastante similar a essa, é encontrada em Kaxinawá (Lanes a chama de “sistema neutro”), e
ainda em Yawanawá, conforme veremos mais adiante.
Conforme mostram os exemplos, os pronomes de primeira e segunda pessoas
têm formas diferentes para indicar os casos. Para a 1ª pessoa, as formas umbi / ubi , ergativa e
absolutiva, respectivamente (exemplos 29 e 33); para a 2ª pessoa, mimbi / mibi, ergativa e
absolutiva (exemplos 28, 30 e 31). Veja que, mesmo no âmbito pronominal, as formas
ergativas são “nasalizadas”.

3.4.1.9. Marúbo
O Marúbo, além do morfema nasal -'N, apresenta ainda mais dois sufixos para
a marcação ergativa, -'nV-A1 e -'pa99; este último, juntamente com a lateralização {-l} do

99

Embora o tipo de marcação utilizado nesses exemplos (como os símbolos (-'N) e (-'nV-A1)) e detalhes de sua
utilização sejam praticamente irrelevantes para os aspectos teóricos abordados nesta seção, é oportuno registrar
as observações de Lanes (2005, p. 32) de que “a marcação expressa por -'N é encontrada em monossílabos,
troqueus dissilábicos [dissílabos com uma sílaba longa e outra breve, mais ou menos equivalentes ao
‘paroxítono’], trissílabos e compostos polissilábicos, sendo que, quando atribuída a troqueus dissilábicos, há uma
transferência do acento para a segunda sílaba do dissílabo envolvido (...); -'pa é afixado a iambos dissilábicos
[dissílabos com uma sílaba breve e outra longa, sendo mais ou menos equivalentes a um ‘oxítono’] terminados
em vogal aberta, caso em que o acento da segunda sílaba se transfere para a primeira, como forma de se evitar,
na língua, uma colisão acentual”.
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Kaxararí, os únicos morfemas da ergatividade constantes desses exemplos que não esboçam
nenhum tipo de nasalidade.
Lanes (2005, p. 32) esclarece que -'N é “uma consoante nasal sem ponto de
articulação que, afixada a uma base, nasaliza a vogal precedente”; e que “na interpretação de
Costa, -'nV-A1 é constituído por uma consoante nasal especificada para ponto de articulação
coronal [isto é, produzida com a ponta da língua elevada] seguida de uma vogal alta que não
possui ponto de articulação especificado e apresenta grau mínimo de abertura ([-aberto1], no
modelo de Clements & Hume (1995), adotado em Costa (2002))”.

(35) L

kaˈma-N

ˈkɨnpu-ø

ˈkɨnɨ=a-vai

NP-Erg

cuia-Abs

pintar=Aux.T-Rec

‘Káma100 pintou a cuia’

(36) L

ˈkamaN‒nV-A1101

ˈwakapaʃa-ø

ˈa-ka

onça-Erg

água-Abs

Aux.T(beber)-Pres/Im

‘A onça está bebendo água’

(37) L

ˈsaba-pa

ˈɨa-ø

ˈtakɨ=a-vai

NP-Erg

1Sg-Abs

ajudar=Aux.T-Rec

‘Sabá102 me ajudou’

100

O nome próprio ‘Káma’ é um troqueu dissilábico (ou seja, um dissílabo com uma sílaba longa e outra breve,
similar ao ‘paroxítono’), por isso recebe o morfema de ergatividade -'N, e o acento é transferido para a segunda
sílaba do dissílabo, do que resulta a configuração ‘ka'ma-n’.

101

Nesse caso, temos o substantivo comum ‘kaˈmaN’ (onça), que, unido ao morfema de ergatividade (do que

resultou ˈkamaN-nV-A1), será realizado foneticamente como [ˈkamɐ̃nɨ̆] (Lanes, 2005, p. 33).
O nome próprio ‘Sabá’ é um iambo dissilábico (ou seja, um dissílabo com uma sílaba breve e outra longa,
similar a um ‘oxítono’) e ainda termina em vogal aberta [a], por isso recebe o morfema de ergatividade -'pa, e o
acento é transferido para a primeira sílaba, do que resulta ‘ˈsaba(pa)’.

102
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Os exemplos (38, 39 e 40) mostram pronomes pessoais recebendo a marcação
ergativa:
(38) L

maˈtu-N

ˈnami-ø

ˈpi-ai

2Pl-Erg

carne-Abs

comer-Pres/Im

‘Vocês comem carne’103

(39) L

nuˈkɨ-N

ˈnami-ø

nuN-ˈpi-ai

ʃaˈvaˈtuNtuNtaˈkima

1Pl-Erg

carne-Abs

1Pl.Agt-comer-Pres/Im

todo dia

‘Nós comemos carne todo dia’

(40) L

ɨˈa-N

miN=ˈpani-ø

ɨN=ˈmaʃtɨ-vai

1Sg-Erg

2Sg.Poss=rede-Abs

1Sg.Agt=terminar-Rec

‘Eu terminei sua rede’

Os exemplos apresentados por Lanes de sentenças intransitivas em Marúbo são
todos com sujeitos (S) pronominais:

41) L

ˈɨa-ø

ɨn=wiˈʃa-i-ki

1Sg-Abs

1Sg.Agt=escrever-Aux-(I)-Pres

‘eu estou escrevendo’

(42) L

ˈmia-ø

ˈramaka-sɨ

miN=muˈnu-ai

2Sg-Abs

agora-Modo

2Sg.Agt=dançar-Pres/Im

‘você está dançando agora’

103

No original: ‘Você come carne’.
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3.4.2. Cisão no sistema de casos
A teoria descreve situações em que o sistema casual de uma língua funciona
como ergativo-absolutivo em alguns aspectos e como nominativo-acusativo em outros. Essa
configuração gramatical é o que Dixon (1995, p. 70) chamou de “split system”, ou seja, “cisão
no sistema de casos”. No sistema de casos cindido haveria mais de um sistema funcionando
dentro da língua para indicar as funções sintáticas. Adiante vamos observar esse fenômeno em
três línguas Páno: o Kaxinawá, o Shanenáwa e o Yawanawá.

3.4.2.1. Kaxinawá
O Kaxinawá é um exemplo de língua com um sistema de casos cindido, no
qual o tipo de argumento do verbo vai definir o sistema casual (Lanes, 2005, p. 29-30, com
base em Camargo, 2002). Quando os argumentos do verbo são representados por nominais, o
sistema é o ergativo-absolutivo, com o argumento ergativo sendo marcado por {a/i}n e o
absolutivo por {ø}:

(43) L

kaman-an

xau-ø

keyu-a-ki

cachorro-Erg104

osso-Abs

comer-result-ass1

‘o cachorro comeu o osso’

(44) L

amen-an

atsa-ø

pi-a-ki

capivara-Erg

macaxeira-Abs

comer-result-ass1

‘a capivara comeu a macaxeira’

104

Nos exemplos (43) a (49), fizemos algumas alterações na parte da análise (2ª linha), substituindo os
primitivos semânticos (A, S e P) do original pelos nomes dos casos.
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(45) L

yaix-in

bake-ø

uin-a-ki

tatu-Erg

criança-Abs

ver-result-ass1

‘o tatu viu a criança’

Lanes não apresenta exemplos de argumentos nominais com verbos
intransitivos, sem os quais não é possível identificar o comportamento de S, para saber se
recebe marcação idêntica a O (ergativa), ou idêntica a A (nominativa), mas a definição de que
o sistema seria realmente ergativo-absolutivo para nominais está muito firme em suas
observações e se coaduna com um exemplo de Montag (2004, p. 70): Ha takara yushã
detenameikiki (essas galinhas estão brigando), uma frase analisada pela autora como intransitiva.
Então a ausência de marcação nasal em ‘takara’ (‘galinha(s)’), argumento S, deve
indicar uma marcação absolutiva com morfema {ø}, paralelamente ao que ocorre, por exemplo,

com o argumento O, de ‘bake-ø’ (‘criança’), do exemplo (45).
Por outro lado, se os argumentos do verbo forem pronominais (1ª e 2ª pessoas),
o sistema de casos será o nominativo-acusativo, com os pronomes sendo marcados com “{a}n”105, no caso nominativo, e, no caso acusativo, marcados por {-a}, no singular, e {-ø} no
plural:

(46) L

mi-n

e-a

uin-ai

2sg-Nom

1sg-Acus

observar-proc

‘você está me observando’

(47) L

e-n

mi-a

uin-ai

1sg-Nom

2sg-Acus

observar-proc

‘eu estou te observando’

105

Na verdade, o morfema que se identifica nos exemplos é o ‘–n’, idêntico aos que vimos para a marcação de
caso em outras línguas Páno.
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Os exemplos de argumentos pronominais como S (sujeito de verbo
intransitivo), fundamentais para a observação do sistema casual, estão dentro de um período
composto, com três orações coordenadas.

(48) L

e-n

ninka-xina-ki

e-n

xinan-ai

1sg-Nom

escutar-asp-ass1

1sg-Nom

pensar-proc,

e-n

mawa-i

debanan

i-xina-ki

1sg-Nom

morrer-inf

temer

SV-result-ass1

‘eu escutava, eu pensava, eu estou com medo de morrer’

Veja que a terminação ‘-n’ que marca A (sujeito de verbo transitivo) também é
usada para marcar S (sujeito de verbo intransitivo), ambos diferindo de O (objeto direto), que
recebeu a marca ‘-a’. Trata-se, portanto, de uma configuração nominativa-acusativa, em que
A e S estão no caso nominativo, e O, no caso acusativo.
Além desses dois sistemas (ergativo-absolutivo, para nominais; nominativoacusativo, para pronomes de 1ª e 2ª pessoas), haveria um terceiro sistema, chamado de
“neutro”, que afeta a 3ª pessoa do singular. Só que ela não será enunciada e será presumida
semanticamente pela sua “ausência morfológica”, sendo representada por {-ø}. Essa é uma
estrutura muito similar a que vimos para o Matsés. A diferença é que, no Matsés, as funções
representadas por {-ø} ― pronome de 3ª pessoa (singular ou plural) não realizado
morfologicamente ― são marcadas pelo sistema ergativo-absolutivo, enquanto o chamado
“sistema neutro” do Kaxinawá, segundo o entendimento esboçado por Lanes, além de só
afetar a 3ª pessoa do singular, é governado pelo sistema nominativo-acusativo. Os exemplos
seguintes ilustram o chamado “sistema neutro”:
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(49) L

e-n

ø

uin-ai

1sg-Nom

3sg-Acus

observar-proc

‘eu estou observando-o’

(50) L

ø

e-a

uin-ai

3sg-Nom

1sg-Acus

observar-proc

‘ele está me observando’

No caso, não só o pronome de 3ª pessoa fica sem a realização morfológica, mas
também sua marcação casual, que, segundo Lanes, poderia ser presumida pelos elementos
dados na frase: se já existe um termo marcado para o nominativo, então a omissão do
pronome implicaria sua posição em O (com a marca -a da acusatividade também omitida).
Se, por outro lado, houver um termo já explicitamente marcado com o morfema acusativo {a}, a não realização morfológica do pronome implicará sua posição em A, com o morfema
nominativo também subentendido.
Na verdade, a razão para Lanes considerar que o “sistema neutro”, no qual se
omite o argumento de 3ª pessoa, funcione de forma nominativo-acusativa, parece ser o fato de
que nele se utilizem os mesmos morfemas dos argumentos pronominais, em especial o
morfema acusativo ‘–a’. No entanto, deve-se admitir que justamente em face da omissão em
referência não é possível conhecer a desinência quando o argumento omitido figura como S, o
que nem foi exemplificado, e com isso demonstrar-se efetivamente o tipo de sistema casual.
O Kaxinawá foi utilizado por Dixon (op. cit., p. 86) como exemplo de língua
com cisão no sistema de casos. O autor (p. 70) afirma que muitas línguas misturam o sistema
nominativo-acusativo com o ergativo-absolutivo no âmbito da marcação de caso
“intraclausal” ou morfológica. Essas cisões podem ser ocasionadas por diversos parâmetros,
como a natureza semântica do verbo, a natureza semântica do núcleo do sintagma, o tempo,
modo ou aspecto da oração, o fato de a oração ser principal ou subordinada, etc.. No caso do
Kaxinawá, segundo Dixon (p. 83-86), e em consonância com os exemplos que acabamos de
ver, a cisão está relacionada com a natureza semântica do próprio sintagma, isto é, a cisão
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ocorre em sintagmas representados pela 1ª e 2ª pessoas do discurso; o que, de forma bastante
similar, também ocorre, conforme veremos a seguir, com o Shanenáwa.

3.4.2.2. Shanenáwa
O Shanenáwa, que já foi tratado nesta seção, também apresenta um sistema de
casos cindido, em razão da natureza semântica do sintagma, e, da mesma forma que o
Kaxinawá, tem a cisão relacionada com os pronomes de 1ª e 2ª pessoas, que funcionam
segundo o caso nominativo-acusativo (Cândido, 2004, p. 127), enquanto os nominais e o
pronome de 3ª pessoa (que é explícito em Shanenáwa, ao contrário do que ocorre com o
Kaxinawá) vão se comportar segundo o padrão ergativo-absolutivo. Primeiramente, vamos
rever o sistema nominal:

(51) C111e

takara-na

ʂɨki-ø

pi-a-ki

galinha-Erg

milho-Abs

comer-Pas-Decl

‘A galinha comeu o milho’

(52) C111a

runu-ø

na-a-ki

cobra-Abs

morrer-Pas-Decl

‘A cobra morreu’

Como se disse, enquanto, para os nominais, temos o sistema ergativoabsolutivo, para os pronomes, vai haver o sistema nominativo-acusativo, nas 1ª e 2ª pessoas, e
o ergativo-absolutivo, na 3ª pessoa:
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(53) C258a

ɨn

mia

uin-a-ki

1ps(Nom)

2sg(Acus)

ver-pas-Decl

min

ɨa

uin-a-ki

2ps(Nom)

1sg(Acus)

ver-pas-Decl

‘Eu vi você’

(54) C258b

‘Você me viu’

ɨn

(55) C89a

ka-a-ki

1ps(Nom)106 ir-pas-Decl
‘Eu fui’

Veja-se, então, com pronomes de 3ª pessoa, a mesma organização sintática dos
sintagmas nominais, o sistema ergativo-absolutivo, como a nasalização ergativa presente no
pronome ‘atun’ :

(56) C258c

atun

a

uin-a-ki

3ps(Erg)

3sg-Abs

ver-pas-Decl

‘Ele o viu’

(57) C258d

a

na-a-ki

3ps(Abs)

morrer-pas-Decl

‘Ele morreu’

106

No original (Cândido, 2004, p. 72), a autora marca apenas “1ps”, sem referência ao caso nominativo.
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3.4.2.3. Yawanawá
O Yawanawá, segundo Paula (2004, p. 221-222), também possui um sistema
de casos cindido, e também no âmbito da 1ª e 2ª pessoas, só que, diferentemente do Kaxinawá
e do Shanenáwa, a cisão estaria relacionada, não com o tipo de sintagma, mas com a natureza
semântica do verbo.
Com efeito, para o ‘sistema nominal’, Paula assume a marcação do caso
ergativo, que em Yawanawá é realizada pela nasalização da última vogal do SN que
desempenhe a função de A, representada pelo morfema {-n}, ou por seu alomorfe {-nɨn}, a
depender das características do sintagma nominal.
No ‘sistema pronominal’, além do morfema {-n}, representando a nasalização
da última vogal do pronome, o caso ergativo é também marcado por {-haun}, morfema
utilizado exclusivamente com pronome de 3ª pessoa e ao lado do morfema plural {-hu}.
O caso absolutivo, que se refere prototipicamente a O e S, não tem marca
foneticamente realizada na língua e foi representado pelo autor por {-ø}.
Como toda língua diferencia (e precisa diferenciar) A e O (Dixon, 1995, pág.
70), que ocorrem necessariamente em frases transitivas, a verificação de enunciados
intransitivos é fundamental, como já se disse, para a classificação do tipo de sistema de casos
que ocorre em uma língua. Realmente, é preciso saber se S (sujeito de verbo intransitivo) se
comporta como A (sistema nominativo-acusativo), ou como O (sistema ergativo-absolutivo).
Por outro lado, na observação dessas frases intransitivas, pode ocorrer que se
verifique que o sujeito S, em face de alguma condicionante, às vezes se comporte como A
(sendo identificado por Sa), e às vezes como O (sendo então denominado So). Essa
conformação sintática constitui um sistema que Dixon (1995) chamou de “sujeito cindido”, ou
“split-S”107, que seria representado pela oposição A, Sa/ O, So.
É justamente esse o sistema de casos que Paula assume para o Yawanawá, qual
seja o sistema ergativo-absolutivo com sujeito cindido, ou “split-S”. Essa cisão de S seria
condicionada pelos “tipos semânticos dos verbos” intransitivos, que Paula apresenta como
subdivididos em “intransitivos ativos” e “intransitivos estativos”.

107

Não confundir com “split system” (“cisão no sistema de casos” ou “sistema de casos cindido”) que diz
respeito a qualquer tipo de cisão (divisão) do sistema casual. Na verdade, o “sujeito cindido” ou “Split-S” é uma
espécie de “split system” (cisão no sistema de casos).
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Os “intransitivos ativos” são aqueles cujo sujeito S controla as ações expressas
pelos verbos, os quais “estão associados a ações, movimento ou mudança de posição e
codificam o papel semântico de agente (...), como cantar, brincar, chorar, nadar, correr,
dançar” (págs. 184 -185). Com esses verbos, segundo o autor, S será tratado da mesma forma
que um sujeito de verbo transitivo (‘A’), e será denominado Sa.
Os “intransitivos estativos” são os que “descrevem estados permanentes,
posição do corpo ou mudança de estado, tais como morrer, dormir, apodrecer, sentar (estar
sentado)” (p. 185), com os quais S terá um tratamento idêntico a O, sendo identificado como
So.
O “padrão ergativo” estaria, portanto, condicionado pela “natureza da relação
entre os verbos e seus argumentos”: A se assemelha a Sa, porquanto ambos exercem controle
sobre a ação expressa pelo verbo, enquanto O se parece com So, eis que estes são “afetados
pela atividade realizada”.
Paula adverte, no entanto, que essa diferenciação entre intransitivos “ativos” e
“estativos” não afetaria os sujeitos S de 3ª pessoa (seja no sistema nominal ou pronominal),
que continuam, em face de qualquer tipo de verbo intransitivo, recebendo a marca zero ou
{- ø} do caso absolutivo.
Em síntese, em Yawanawá, no que diz respeito à cisão do sujeito S, esta seria
determinada pela carga significativa do verbo intransitivo (isto é, pela “natureza semântica do
verbo”), conforme seja ele “ativo” ou “estativo”. Tal cisão, no entanto, não ocorreria na 3ª
pessoa do discurso, ou seja, essa cisão (ou divisão) do sujeito S (sujeito de verbo intransitivo)
em Sa e So seria um fenômeno específico das primeiras e segundas pessoas, do que
deveríamos então abstrair uma espécie de cisão no sistema como um todo: uma parte que
admite a cisão do sujeito S (1ª e 2ª pessoas) e outra, com sujeitos ‘nominais’ ou com
pronomes de 3ª pessoa, que não a admite.
Vejamos, a seguir, exemplos de Paula (2004) para cada um desses tipos de
sintagmas, começando com a recapitulação dos ‘nominais’, já apresentados com exemplos de
Lanes no início desta seção, que utilizamos como uma introdução ao funcionamento do
sistema ergativo-absolutivo em Yawanawá:
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(58) P135b

takaɾa-nɨn

βatʃi-ø

βaki-a

galinha-Erg

ovo-Abs

nascer-Pas

‘a galinha botou ovo’

(59) P92a

niuɨ-ø

sui-ø-ki

vento-Abs

soprar-N.Pas-Decl

‘o vento está soprando’

As expressões cujos argumentos são pronomes de terceira pessoa seguem o
padrão daquelas com sintagmas nominais, recebendo o morfema ergativo {-n} ou {-haun}
(este, como já se disse, sempre ao lado do morfema plural {-hu}), quando desempenham o
papel de A:

(60) P147b

atu-n

iunkan-ø

pi-ø

3p-Erg

goiaba-Abs

comer-N.Pas

‘eles comem goiaba’

(61) P148a

a-hu-hu-haun

maman-ø

aia-pai-kani

3s-Pl-Hum-Erg

caiçuma-Abs

beber-Des-AnF

‘eles querem beber caiçuma’

Quando funcionam como S, os ‘pronominais’ de 3ª pessoa também recebem,
da mesma forma que os ‘nominais’, a marca {-ø} do caso absolutivo, tanto em verbos
intransitivos “ativos”: dançar, nadar, brincar, ir (P152a, P152b, P153b, P85a, P138a); quanto
nos “estativos”: dormir, tremer (P163d, P106c):
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(62) P152a

a-ø-hin

munu-tiɾu

3s-Abs-Foc

dançar-AF

‘ele dança’

(63) P152b

a-ø-hin

itʃa-pa

tupin-i-tiɾu

3s-Abs-Foc

muito-Enf

nadar-AnF-AF

‘ele sempre nada muito’

4) P153b

a-ø-hin 108

ʃuʃu-tiɾu

3s-Abs-Foc

brincar-AF

‘ele brincou’

(65) P85a

a-ø-hu-hin

hu-kani

3s-Abs-Pl-Foc

ir-AnF

‘eles estão indo’

(66) P138a

a-ø-hu-hu

itʃa-pa

munu-a-hu

3s-Abs-Hum-Pl

muito-Enf

dançar-Pas-Pl

‘eles dançaram muito’

(67) P163d

a-ø-hu-hu

itʃa-pa

uʃa-ø-hu

3s-Abs-Hum-Pl

muito-Enf

dormir-N.Pas-Pl

‘eles dormem muito’
108

No original: ‘aa-ø-hin’.
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(68) P106c

a-ø-hin

itʃa-pa

tʃuatʃua-iki

3s-Abs-Foc

muito

tremer-Decl

‘ele tremeu bastante’

Quanto aos argumentos de 1ª e 2ª pessoas, nos exemplos de Paula (2004), estes
igualmente recebem, com verbos transitivos, a marcação ergativa, quando A; e a absolutiva,
quando O:

(69) P82a

ɨ-n

mɨʃku-ø

pini-ni

1s-Erg

traíra-Abs

comer-Pas3

‘eu comia traíra’

(70) P75d

mi-n

kaɾi-ø

βana-ʃinna

2s-Erg

batata-Abs

plantar-Pas1

‘você plantou batata’

(71) P75c

nu-n

atsa-ø

pi-ø

1p-Erg

macaxeira-Abs

comer-N.Pas

‘nós comemos macaxeira’

(72) 135c

nu-n-hin

matu-ø

tsiki-a

1p-Erg-Foc

2p-Abs

empurrar-Pas

‘nós empurramos vocês’
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Vejamos a seguir esses argumentos de 1ª e 2ª pessoas funcionando como S, isto
é, como argumentos monovalentes de um verbo intransitivo (infelizmente, em Paula (2004),
com esses argumentos, só encontramos verbos intransitivos “ativos”: ajoelhar (P92d), correr
(P151a), dançar (P151b), brincar (P153a), ir (P102b), nadar (P151c)):

(73) P92d

ɨ-n

ɾatɨ-ka

1s-Erg

ajoelhar-Decl

‘eu me ajoelhei’

(74) P151a

ɨ-n

tʃai

itʃu-a

1s-Erg

longe

correr-Pas

‘eu corri para longe’

(75) P151b

nu-n

munu-tiɾu

1p-Erg

dançar-AF

‘nós dançamos’

(76) P153a

nu-n-hin

ʃuʃu-tiɾu

1p-Erg-Foc

brincar-AF

‘nós brincamos’

(77) P102b

mi-n

na-ʃaβata

kai-mɨn

2s-Erg

Dem-dia

ir-Int

‘você vai hoje?’
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(78) P151c

mi-n

itʃa-pa

tupin-tiru

2s-Erg

muito-Enf

nadar-AF

‘você nada muito’

A coleta e análise de dados contendo verbos intransitivos “estativos” com
argumentos de 1ª e 2ª pessoas deverá comprovar, em consonância com a afirmação de Paula
(2004), a cisão, na língua Yawanawá, de S em face do tipo semântico do verbo, a partir da
qual ele se subdividiria em Sa e So, conforme o verbo intransitivo fosse “ativo” ou “estativo”.
Ao contrário, isto é, na hipótese de que os argumentos de 1ª e 2ª pessoas, com
verbos intransitivos “estativos”, continuem a receber marca casual foneticamente realizada
(no caso, a nasalização), como sugerem as seguintes expressões do Yawanawá, retiradas de
uma cartilha missionária, “ẽ ushai / eu estou dormindo” e “mĩ ushai / você está dormindo”
(MNTB, 1977, 2ª Cartilha, p. 11, 12), teríamos um modelo mais aproximado daquele descrito
para o Kaxinawá e o Shanenáwa, em que a cisão ocorreria em razão da natureza semântica,
não do verbo, mas do sintagma, independentemente do tipo de verbo intransitivo com que se
relacione (seja ele “ativo” ou “estativo”), e, por conseguinte, teríamos, para os argumentos de
1ª e 2ª pessoas, simplesmente um sistema de casos nominativo-acusativo, “convivendo”,
dentro dessa língua, com um sistema ergativo-absolutivo, no âmbito dos ‘nominais’ e dos
pronomes de 3ª pessoa.
Aliás, em comum com o Kaxinawá (e, de certo modo, também com o Matsés),
existe a característica chamada por Lanes de “sistema neutro”, no qual os argumentos
pronominais de 3º pessoa do singular (no Yawanawá, exemplificadamente com a função de
A), podem ser omitidos da frase, sendo presumidos juntamente com sua respectiva atribuição
casual:

(79) P137b

βɨtʃi-ø

ʃatɨ-a

pele-Abs

cortar-Pas

‘(ele) cortou a pele’
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(80) P137c

mɨʃkiti-ø
pedra-Abs

puta-i
jogar-AnF

‘(ele) está jogando pedra’

Paula (2004, p. 177), analisa essa estrutura, nos seguintes termos:
Outra possibilidade de ocorrência com verbos transitivos é a ordem
sintagmática OV, decorrente do apagamento do sujeito, desde que o mesmo
seja de terceira pessoa do singular. Esta organização dos constituintes não
parece estar relacionada à transitividade nem à valência verbal e é
considerada como bem-formada. A ocorrência exclusiva com terceira pessoa
pode ser justificada pela armação gramatical da língua baseada no eixo
falante – ouvinte, sendo os mesmos marcados, o que não ocorre com a terceira
pessoa, uma não-pessoa, nos termos de Benveniste (1991: 251), já que não
opera no jogo social da comunicação.
Enfim, assinalamos que, conquanto Paula proponha uma organização casual
mais complexa para o Yawanawá do que a observada em Kaxinawá e Shanenáwa, esses três
sistemas têm em comum o fato de a cisão ocorrer com argumentos de 1ª e 2ª pessoas, o que
pode ser uma característica geral da cisão em línguas Páno, aspecto que, naturalmente, para
ser confirmado, necessitaria da análise de um maior número de línguas.
Por ora, sabemos que a cisão do sistema de casos não acontece em todas as
línguas Páno. O Matsés, por exemplo, segundo Fleck (2005, p. 90-91), apresenta “um forte
padrão de marcação de caso do tipo ‘ergativo/absolutivo’ (...) e não apresenta sistemas
ergativos cindidos importantes”.
Logo, seriam características mais notáveis e uniformes da ergatividade em
línguas Páno aquelas verificadas no âmbito dos sintagmas nominais, em que existe
efetivamente uma grande similaridade entre os sistemas de caso de todas as línguas aqui
examinadas, como a ordem preferencial dos constituintes AOV/ SV, a utilização regular e
praticamente sem exceção (a mais representativa foi encontrada no morfema {l} do Kaxararí)
de processos de nasalização para a marcação casual, bem como certa singeleza quanto aos
mecanismos de concordância verbal.
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Com efeito, malgrado a exiguidade dos dados que submetemos à análise, bem
como até agora a própria exiguidade dos estudos sobre ergatividade em línguas Páno
(especialmente as faladas no Brasil, que constituem o nosso enfoque principal), o que vimos
neste trabalho parece sugerir que as diferenciações entre os respectivos sistemas ergativos de
diversas línguas da família Páno tendem a aumentar à proporção que nos deslocamos de
frases com argumentos nominais em direção às com 3ª pessoa pronominal, e, no fim do
espectro, os argumentos pronominais de 1ª e 2ª pessoas.

Conclusão
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CONCLUSÃO

Este trabalho tem por objetivo a apresentação da diversidade linguística
brasileira e, a partir dela, uma abordagem da família linguística Páno, analisando uma de suas
principais características gramaticais, qual seja a da organização de seu sistema de casos nos
moldes do sistema ergativo-absolutivo.
No primeiro capítulo, vimos a história dos primeiros séculos de contato com a
colonização europeia e o seu efeito sobre as populações indígenas, na forma de uma
destruição cultural, linguística e física, e ainda demonstramos que esse processo opressivo
continua em curso, com ameaças indiscutíveis à continuação e à sobrevivência do mínimo de
diversidade cultural e linguística que restou da ofensiva colonial. Nesse sentido, procuramos
salientar o decréscimo contínuo das línguas nativas e do número de seus falantes, bem como,
no Apêndice III, com dados mais recentes de Rodrigues, dispusemos praticamente todas as
línguas e variedades autóctones ainda faladas no Brasil, organizadas em troncos e famílias,
com sua população e localização. Ainda no primeiro capítulo, apresentamos as bases teóricas
para a classificação genética e reconstrução de línguas extintas, estabelecendo, também com
base em Rodrigues, exercícios de comparação e reconstrução com línguas do tronco Tupí.
Além disso, procuramos reunir os argumentos de diversos linguistas quanto à necessidade,
importância e urgência do estudo e descrição das línguas indígenas, bem como fizemos
considerações sobre a situação da pesquisa linguística atualmente em nosso país.
No capítulo 2, vimos a história da ocupação humana da Amazônia SulOcidental, onde estão localizadas as línguas da família Páno, e os povos Páno situados no
Brasil foram enumerados e sumariamente descritos, inclusive quanto à situação do uso da
língua ancestral e sua localização em território brasileiro. Foram também apresentadas
algumas das mais importantes classificações feitas para as línguas da família, e, com base nas
diferenças gritantes entre elas, seja quanto ao número de línguas, seja quanto à grande
indefinição dos etnônimos, considerações sobre o problema classificatório da família Páno.
Além disso, houve a aplicação, sobre um pequeno vocabulário de 11 línguas Páno (Katukína,
Kaxararí, Kaxinawá, Jamináwa, Marúbo, Matís, Matsés, Poyanáwa, Shanenáwa, Shawandáwa
(Arára) e Yawanawá), dos exercícios comparativos exemplificados no capítulo 1, e também
comentários sobre o trabalho comparativo de Lanes (2005) embasado na Léxico-Estatística,
além de se fazerem algumas reflexões sobre estudos que levassem em conta, ao mesmo tempo
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que o percentual de cognatos, os blocos de coincidências sonoras nos itens cognatos de todas
as línguas comparadas. Os estudos sobre línguas Páno realizados no Brasil também foram
referidos, em especial o de Capistrano de Abreu, cujo caudal de exemplos frasais muito ainda
tem a dar sob o ponto de vista linguístico, mormente a sua singular viabilidade para a
comparação diacrônica no âmbito de uma língua ágrafa.
O capítulo 3 traz duas visões teóricas sobre ergatividade: uma tipológica e
sintonizada com as mais recentes pesquisas, a de Dixon (1995), e outra, de Lyons (1968), um
pouco mais antiga e ainda às voltas com a perplexidade gerada pela descoberta dos sistemas
ergativos, que acabaram por minar princípios filosóficos aplicados à linguagem e à gramática.
Em seguida, o sistema ergativo é demonstrado em 10 línguas Páno (as mesmas para as quais
se realizou o exercício comparativo do capítulo 2, com exceção do Shawandáwa) e o
fenômeno da cisão do sistema de casos foi sumariamente observado em Kaxinawá,
Shanenáwa e Yawanawá.
Nessa exposição restou demonstrada uma grande regularidade tipológica entre
esses sistemas no que diz respeito às estruturas cujos argumentos verbais eram constituídos
por nominais. Em tais contextos, observamos uma tendência quase irrefutável de utilização de
processos de nasalização para a marcação de casos, em especial o ergativo, só excepcionados
na língua Kaxararí, que utiliza o morfema {-l} para a marcação ergativa, e, em outras línguas,
por alguns poucos alomorfes de morfemas ergativos. Observou-se também que a ordem
preferencial dos constituintes parece ser a mesma para todas as línguas, AOV e SV, e que a
concordância verbal, quando ocorre, não insinua grandes complexidades ou interferências na
configuração de caso. Entrementes, muito embora se necessite de muitos mais dados para se
chegar a conclusões definitivas sobre o comportamento ergativo nas diversas línguas Páno, o
que não pode prescindir de que os estudos dessa família linguística avancem bastante a ponto
de construir descrições satisfatórias dos sistemas de caso (o que só vem acontecendo mais
recentemente), poder-se-ia sugerir que a regularidade e semelhança dentro dos sistemas de
casos dessas diversas línguas diminui à medida que se afasta das frases com argumentos
nominais em direção aos argumentos pronominais, ficando na extremidade desse espectro os
pronomes de 1ª e 2ª pessoas, que parecem ser justamente os pontos estruturais de maior
variedade e mudança, em especial quanto à cisão do sistema de casos. O fato é que, quanto às
configurações dos sistemas de casos das línguas Páno, cuja comparação inicial de Lanes
(2005) procuramos continuar, um longo caminho precisa ainda ser percorrido, e isso
naturalmente depende também, e muito, dos progressos realizados nas descrições gramaticais
das línguas da família.
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Por fim, esperamos ter colaborado para os estudos das línguas indígenas
brasileiras, construindo, com esse texto, uma modesta introdução, que talvez possa servir de
estímulo ou mesmo alguma orientação àqueles que pretendem se dedicar ao estudo e à
pesquisa de nossas línguas nativas, ou ter algum conhecimento incipiente sobre a matéria. Da
mesma forma, esperamos também ter fornecido alguns subsídios para aqueles que pretendem
conhecer as línguas Páno, mormente as faladas no Brasil, e que nosso trabalho possa, de
alguma forma, auxiliar e estimular o estudo dessa família linguística.
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Mapa (04): Bacia amazônica, elaborado no Banco de Informações e Mapas dos Transportes da Secretaria Executiva
do Ministério dos Transportes (S.D.).
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Mapa (05): Extrato do mapa “Norte da América do Sul”, de Edinburgh Bartholomew, retirado do Atlas Geográfico Mundial; título original: “The Times Atlas of the World – Family Edition”
(1993).
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ESTADO DO ACRE

Mapa (06): Estado do Acre, desenvolvido por GuiaNet – Guia Internet Brazil (S.D.).
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APÊNDICE II

SÍMBOLOS DO IPA
(AFI, em português)
COMENTÁRIOS SOBRE A PRONÚNCIA DOS SÍMBOLOS
DA LISTA DE “PALAVRAS”
(itens utilizados no exercício comparativo do 2º capítulo)
e

O ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL
(The International Phonetic Alphabet – IPA, revised to 2005),
traduzido para o português.
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1. Comentários sobre a pronúncia dos símbolos da lista de palavras

Faremos, nesta seção, um breve sumário dos símbolos do Alfabeto Fonético
Internacional utilizados no Quadro (16) - Capítulo 2, que reapresentamos abaixo como Quadro (27),
também referido como Quadro (27/16), com exemplos, onde for possível, de sua ocorrência em
português. Para cada símbolo daremos também um exemplo de um item do quadro. Como já vimos, o
quadro apresenta itens de 11 línguas Páno: Katukína (Kt), Kaxararí (Kx), Kaxinawá (Kw), Jamináwa
(Ja), Marúbo (Mb), Matís (Mi), Matsés (Me), Poyanáwa (Po), Shanenáwa (Sn), Shawandáwa (Sd) e
Yawanawá (Ya).

Katukína
(Kt)
01.

areia
02.

carne
03.

céu
04.

cobra
05.

dente
06.

dormir
07.

língua
08.

lua
09.

marido
10.

nariz
11.

pé
12.

pele
13.

sangue
14.

vento

Kaxararí
(Kx)

Kaxinawá
(Kw)

Jamináwa
(Ja)

Marúbo
(Mb)

Matís
(Mi)

Matsés
(Me)

Poyanáwa Shanenáwa Shawandáwa Yawanawá
(Po)
(Sn)
(Sd)
(Ya)

maˑʃiʼ

ɦɨnɨmaˑʃi

maˑʃiˡ

biːʃˑpu

ˈmaʃi

masi

maˑsi

baˑʃiʼ

maˑʃi

baˑʃi

maˑʃiʔ

naˑmi

laˑmi

naˑmi

daˑbi

ˈnami

nami

p ˑbi

n ˑ bi

naˑmi

naⁿˑbi

naˑmiʔ

naˑi

naiˑ ʃi

naˑiʔ

daˑi

naˈi

abu

aˑbu

daːˑi

naˑi

daˑi

naˑiʔ

ɾɯˑnɯʔ

ʃɤˑlɤ

duˑnu

ɾuˑdʊː

ˈɾunu

dunu

niˑsi

ɾ ˑdu

ɾuˑnu

ʂɨˑ a

ʂɨˑ a

ʂɨ ɨ

baˑ ʃa

ˈʃɨˑ a

ʃi a

ʃɯˑ a

χɨˑ a

ʂɨˑ a

ʂɨˑ a

ʂɨˑ aʔ

uʂaˑˤiʼ

uʂaˑɦi

uˑʂa

uˑʂai

ˈuʃa

uʃ-

uˑʃɛʔ

uˑɣa

uˑʂa

uʃaˑi

ʊˑʂaʔ

haˑnaʼ

ɦaˑna

h ˑna

aːˑdaʔ

ˈana

ana

aˑna

ːˑda

aˑna

ⁿˑda

aˑnaʔ

ɯˑʂɨʼ

ʊˑʂɨʼ

uˑʂɨ

ʊˑʂɨ

ˈuʃɨ

uʃɨ

ʊɯˑʃɯ

uɣˑdɨ

uˑʂɨ

uˑʃɨ

ʊˑʂɨʔ

βɨˑnɨʼ

βɨˑnɨ

bɨˑnɨ

βɨˑdɨ

ˈvɨnɨ

bɨnɨ

bɯˑnɯ

β ːˑdɨ

ɨːβɨˑnɨ

βɨⁿˑdɨ

βɨˑnɨʔ

ɾɨˑ

ʃɨ aˑɲi

dɨˑ

ɾɨ ʃʊˑ ʊ

ɾɨˈ in

deʃan

ib aˑ ɛ

ɾ ˑ i

ɾɨˑ

ɾ ːˑ i

ɾ ˑ ʔ

aˑɨʼ

aˑʔɨ

aˑɨ

aˑɨ

ˈ aɨ

aɨ

aˑɯ

aˑɨ

aˑɨ

aˑɨ

aˑiʔ

hɨʃˑβi

βiˑ ʃi

biˑ ʃi

ɾaːˑdi

ɨʃˈpi

bitsi

biˑ si

βiˑ ʃi

ɸiˑ ʃi

βiˑ ʃi

βiˑ ʃiʔ

ʰiˑmiˤ

xiˑmi

xiˑmi

iˑbi

ˈimi

imi

ˑa

ˑbi

iˑmi

ˑ bi

iˑmiʔ

niˑwɨ

wɨɦɨˑ a

niˑwɨ

dɨˑwɨ

ˈyɨwɨ

auɨn

diˑwɨ

niˑwɨ

βɨː

niˑwɨʔ

ɛˑ i

ɤːⁿdu

Quadro (27): Lista de “palavras” de 11 línguas Páno, retiradas dos anexos de Lanes (2005) (Quadro (16) reapresentação).
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1.1. “Consoantes”

A maioria das consoantes é encontrada em português, boa parte com representação
idêntica à de nossa convenção ortográfica1:
[p] pato:

p ˑbi

(Me) carne

[b] bato:

baˑʃi (Sd) areia

[t] toca:

aˑɨ

(Po) pé

[d] dado:

daˑi

[v] vida:

ˈvɨnɨ

(Mb) marido

[m] mato:

iˑmi (Sd) sangue

[n] nuca:

naˑmi

(Kt)

[l] lata:

laˑmi (Kx) carne

[s] sapo:

maˑsi

(Me) areia

[ts] tsé-tsé:

biˑ si (Me) pele

carne

(Ja)

céu

Outros sons consonantais do quadro, que também ocorrem em português, têm
transcrição diferente no AFI:
[k] capa:

dɨˑ

[ɲ] banha:

ʃɨ aˑɲi (Kx) nariz

[ ʃ] tia2:

baˑ ʃa

(Kw) nariz

(Ja)

[ɾ] vara:

ɾ ˑ i (Po) nariz

[ʃ] chuva:

maˑʃi (Sn) areia

dente

Temos ainda os sons de diversas variantes (var.) do “r”, encontrados em
dialetos do português (o [r] vibrante e os fricativos [h],[ɦ],[x],[ɣ],[χ]), cujas diferenças, aliás,
não são relevantes para a análise dos dados feita no Capítulo 2:

[r] rato (var. europeia/ vibrante alveolar ou dental):

1
2

ib aˑ ɛ (Me) nariz

[x] rato (var. carioca/ fricativo velar desvozeado):

xiˑmi

(Kx) sangue

[ɣ] carga (var. carioca/ fricativo velar vozeado):

uˑɣa

(Po) dormir

[χ] curta (var. carioca/ fricativo uvular desvozeado):

χɨˑ a

(Po) dente

Nos exemplos, os sinais [ ˈ ] e [ ˑ ] indicam que a sílaba seguinte é a tônica.
Pronúncia do sudeste brasileiro: “tch”.
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[h] rato (var. de Belo Horizonte/ fricat. glotal desvoz.):

h ˑna

(Kw) língua

[ɦ] carga (var. de Belo Horizonte/ fricat. glotal vozeado):

ɦaˑna

(Kx) língua

Além desses, há quatro contoides que não integram o repertório fonético do
português:
[ɸ] fricativo bilabial desvozeado:

ɸiˑ ʃi

(Sn) pele

[β] fricativo bilabial vozeado:

βiˑ ʃi

(Po) pele

[ʂ] fricativo retroflexo vozeado:

uʂaˑɦi (Kx) dormir

(soa como um [f] produzido com os dois lábios)

(soa como um [v] produzido com os dois lábios,
ex. „escribir‟, do espanhol/ escrever )

(produzido como um “ch” [ʃ] , mas “com o levantamento
e encurvamento da ponta da língua em direção
ao palato duro” (Cristófaro Silva, 2002, p. 34))

([ʔ] [ʼ]) glotal (surdo) ou glotalização:
(ambos os símbolos serão genericamente
interpretados como o “som produzido na laringe,
devido ao fechamento ou estreitamento da glote,
a abertura entre as cordas vocais”, isto é,
“o ruído do ar saindo depois de um fechamento
completo da glote” (Cristal, 2000, p. 127))

aˑnaʔ (Ya) língua
maˑʃiʼ (Kt) areia
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1.2. “Vogais”

Os itens do Quadro (27/16) apresentam quatorze vocoides, nove deles (6 orais
e 3 nasais) pertencentes à fonética do português:

[a] pá:

aˑna

(Sn) língua

[ʊ] pato3:

ɾʊˑnʊʔ

[ɛ] pé:

uˑʃɛʔ

(Me) dormir

[ ] vim:

ˑbi

(Po) sangue

[e] vê:

deʃan

(Mi) nariz

[ ] fundo:

ɾ ˑdu

(Po) cobra

[i] vi:

iˑbi

(Ja)

[ ] banho:

p ˑbi

(Me) carne

[u] nu:

aˑbu

(Me) céu

sangue

(Ya) cobra

Os cinco vocoides estranhos à fonética do português são os seguintes:

[ɨ]

central, alto, não-arredondado:

uˑʃɨ

(Sd)

lua

(Me)

pé

(produzido como um [i], mas com a língua
meio recuada)

[ɯ] posterior, alto, não-arredondado:

aˑɯ

(alto e posterior como [u], mas não arredondado:
soa como um [u] produzido “com os lábios em [i]”)

[y]4 anterior, alto, arredondado:

ˈyɨwɨ (Mb)

vento

(“i francês”: produzido como um [i],
mas com os lábios arredondados de “u”)

O símbolo [ʊ] representa uma vogal posterior, entre alta e meio-alta, presente em sílabas postônicas de palavras
do português, como em „falo‟, „cavalo‟, „pato‟, etc..
4
É interessante notar que, dentro do Quadro (16), esse é o único vocoide anterior alto que é arredondado; e
aparece somente no item [ˈyɨwɨ], do Marúbo. O mesmo símbolo
vai indicar, dentro do sistema de transcrição
3

fonética de K. Pike (utilizado por muitos pesquisadores de línguas indígenas), o aproximante
do IPA, que,
como já comentamos, funciona como semivogal em ditongos do inglês, como em „yes‟ sim (Weiss, 1988, p. 5657), e do português, como em „cópia‟, „cárie‟, „sério‟, etc..
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[ɤ] posterior, meio-alto, não-arredondado:

ʃɤˑlɤ (Kx)

cobra

ɤːⁿdu (Sd)

cobra

(meio-alto e posterior como [o], mas não arredondado:
soa como um [o] produzido “com os lábios em [e]”)

[ɤ] posterior, meio-alto, não-arredondado, nasal:
(a mesma vogal [ɤ], só que nasalizada)

Observe-se também a presença, no quadro, de um aproximante, o [w], que
parece funcionar, nessas línguas, do mesmo modo que no português, como semivogal de
ditongos:

[w] tábua:

niˑwɨ

(Kt) vento

ˈyɨwɨ

(Mb) vento

1.3. Diacríticos

Embora sejam irrelevantes para a análise do Capítulo 2, serão listados a seguir
os diacríticos presentes no quadro. A maior parte deles é de fácil compreensão. No entanto,
em alguns casos, a aplicação dos diacríticos pode envolver conhecimentos sobre
coarticulações dos fones, alguns de natureza mais complexa, o que escapa ao alcance e
objetivo deste apêndice. No entanto, a apresentação desses conceitos, mesmo que de forma
um tanto imprecisa e incompleta, pode ajudar o leitor iniciante a ter pelo menos uma ideia do
significado desses símbolos.
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a) [ː]: indica que a vogal é longa. Outro sinal de duração é o [ˑ], para vogais
semilongas, mas Lanes (2005), em sua transcrição, utilizou-o, ao que tudo indica, para
marcar a sílaba tônica. No entanto, segundo a tabela do IPA, o diacrítico para a
marcação de tonicidade seria o [ˈ], que Lanes só utilizou nos itens do Marúbo (v.g. naˈi
céu).
biːʃˑpu

(Ja)

β ːˑdɨ

(Po)

marido

daːˑi

(Po) céu

ɨːβɨˑnɨ

(Sn)

marido

ɾuˑdʊː

(Ja)

cobra

ɾ ːˑ i

(Sd)

nariz

aːˑdaʔ

(Ja)

língua

ɾaːˑdi

(Ja)

pele

βɨː

(Sd)

vento

ːˑda

areia

(Po) língua

b) [ ] “ligadura”: os sons devem ser articulados num único impulso de voz, sem
divisão:
ʊɯˑʃɯ

(Me) lua

ib aˑ ɛ

(Me)

nariz

c) [ ] “soltura não-audível”: a consoante que o precede será articulada, mas sem soltura
audível. Weiss (1988, p. 46-47) menciona o “oclusivo não explodido”, que consiste da
“articulação do oclusivo com as fases um e dois, mas sem a fase três, isto é, há
fechamento (fase 1), aumento da pressão do ar e maior tensão muscular atrás do ponto
de articulação (fase 2), mas não há o abrimento e a plosão do ar (fase 3)”:
p ˑbi

(Me) carne

ɛˑ i

(Me)

vento
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d) [ˡ] “soltura lateral”: também chamada de “plosão lateral”. Segundo Weiss (1988, p.
47), “o plosivo lateral é um oclusivo cuja plosão se dá através de um lateral
(geralmente homorgânico5) que o segue. Em Hewlett & Beck (2006, p. 91-92) explicase que quando um plosivo é seguido por um lateral com o mesmo ponto de articulação,
o plosivo pode ter uma soltura com o simples abaixar das bordas da língua, que
continua em contato com o centro da cavidade oral. Então, o ar que estava preso
dentro da cavidade oral escapa lateralmente. Um exemplo seria a palavra inglesa
friendly „amigável‟ [fɹɛndˈli]. Observe-se que a língua, na enunciação dos dois
contoides ([d] e [l]), só toca o articulador passivo (alvéolos) uma vez. O mesmo
poderia ser dito para certos encontros consonantais do português, como em „atlas‟ e
„atleta‟, que transcreveríamos foneticamente como [a ˈl s] e [a ˈlɛ ]. Todavia, o
exemplo de Lanes traz o diacrítico de “soltura lateral” sucedendo um vocoide, o que
deve indicar uma rápida aspiração lateral após a vogal (ou então a enunciação mais
rápida e/ou menos saliente da lateral):
maˑʃiˡ

(Kx) areia

e) [ʰ] “aspirado”: “emitido com um sopro adicional de ar” (Weiss, op. cit., p. 39). No
exemplo de Lanes, temos uma aspiração que precede a vogal:
ʰiˑmiˤ

(Kt) sangue

f) [ ], [ⁿ]: “nasalização”, ou, no caso, “pré-nasalização”. Segundo Weiss (op. cit., p.
41), o contoide “pré-nasalizado é um contoide (oclusivo ou africado) precedido de um
nasal breve do mesmo ponto de articulação e geralmente de mesma sonoridade”.

5

„Homorgânicos‟ são os sons produzidos no mesmo ponto de articulação, v.g.
(alveolares), etc. (Crystal, 2000, p. 141).

,

,

(bilabiais);

,

,
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Realmente, na maioria dos exemplos, vamos encontrar o nasal bilabial [ ] antes da
oclusiva bilabial [b], ou o nasal alveolar [ⁿ] antes da oclusiva alveolar [d]6:
n ˑ bi

(Po) carne

ˑ bi

(Sd)

sangue

ɤːⁿdu

(Sd) cobra

ⁿˑda

(Sd)

língua

(Sd) marido

naⁿˑbi

(Sd)

carne

βɨⁿˑdɨ

Note-se, a propósito, que nos exemplos [n ˑ bi], [ ˑ bi], [ ɤːⁿdu] e [ ⁿˑda], ocorre uma
sucessão de dois sons nasais: antes da nasal que precede a oclusiva, ocorre a vogal
nasal, marcada pelo til [ ]. Por outro lado, veja-se que, em [ ⁿˑda], [βɨⁿˑdɨ] e [naⁿˑbi],
Lanes transcreveu o nasal na sílaba anterior à da oclusiva.

g) [ˤ] “faringalizado”: “a raiz da língua se retrai e desce em direção à parede faringal
posterior, causando constrição na faringe ao se produzir o contoide (sem causar
fricção)” (Weiss, op. cit., p. 41). Nos exemplos de Lanes, contudo, a coarticulação
faringal está dirigida é ao vocoide contíguo:
uʂaˑˤiʼ

(Kt) dormir

ʰiˑmiˤ

(Kt)

sangue

Por fim, já reconhecendo a pouca clareza e rapidez com que se comentaram
alguns diacríticos presentes nos itens do Quadro (16), reitera-se que tais noções são realmente
irrelevantes para a compreensão do raciocínio desenvolvido no Capítulo 2. Nesse sentido, a
menção a esses símbolos deve ser mais útil justamente para apartá-los dos aspectos
efetivamente importantes do exercício comparativo.

6

A única exceção é [naⁿˑbi], em que o nasal alveolar [ⁿ] precede o oclusivo bilabial

.
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2. A tabela do IPA

Apresentamos adiante o quadro dos símbolos do IPA, que traduzimos para o
português, com consulta a outras traduções, destacadamente as de Luiz Carlos Cagliari
(1988), Massini-Cagliari & Cagliari (2003), Taïs Cristófaro Silva (2002), e ainda às obras de
Ladefoged (1971, 2006), Laver (1994) e Pullum & Ladusaw (1996).
Nessa tradução, seria interessante comentar algumas opções que fizemos. É o
caso do diacrítico “creaky voiced”, exemplificado na tabela do IPA com [b] e [a]. O
dicionário Password – English Dictionary for Speakers of Portuguese traduz o verbete
“creak” como „ranger‟, „chiar‟ (ou „rangido‟, „chiado‟), e o termo “creaky” como „rangente‟,
„chiante‟. Segundo Ladefoged (2006, p. 293) e Pullum & Ladusaw (1996, p. 271), “creak
voice” é um outro nome para “laringalização”: um tipo de articulação em que as cartilagens
aritenoides prendem as cordas vocais em sua extremidade posterior, de forma que só a outra
extremidade possa vibrar.
Ladefoged (2006, p. 145) afirma que se pode aprender a produzir esse tipo de
fonação cantando a nota mais grave que se puder e então tentar descer para uma nota ainda
mais grave. O mesmo autor (1971, p. 14-15) descreve a “creaky voice” como um som áspero
e geralmente de tom mais baixo, também conhecido com “vocal fry”, numa alusão ao som da
fritura (“fry” pode ser traduzido como „fritar‟), e, no CD que acompanha a obra de 2006 (A
course in phonetics), menciona a “creaky voice” também como “pressed voice” (voz
„apertada‟ ou „espremida‟). Como se vê, não se trata de uma tradução muito simples. Por isso,
optamos pelo termo mais genérico e “técnico”: “laringalizado”.
Outra dificuldade diz respeito às denominações “downstep” e “upstep”, na
seção da tabela que traduzimos como “Tons e Acentos nas Palavras”. Ladefoged (2006)
parece não tratar da denominação “upstep”, mas define (p. 292) “downstep” como “um
opcional abaixamento de um acento de altura (frequência) elevada ou de um tom alto depois
de um similar acento de altura elevada ou tom alto”7. Na verdade, o autor, além de não se
referir ao “upstep”, acaba por se concentrar unicamente nas variações de altura no âmbito da
frase, no caso, de língua inglesa (p. 124-128).
Laver (1994, p. 470-472), focaliza os dois termos como variações fonológicas
nas línguas tonais, isto é, naquelas em que as alturas implicam mudanças de significados.
7

No original: “Optional lowering of a high pitch accent or high tone after a similar high pitch accent or high
tone”.
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“Downstep” e “upstep” seriam, respectivamente, elevações e abaixamentos tonais, que, a
depender do contexto tonal precedente (sequência de tons altos e baixos), excepcionariam as
alturas predeterminadas dos tons de uma língua. Essas variações foram observadas por
linguistas em línguas da América Central como o Coatzospan (família “Otomangue”, língua
“Mixteca”) e em línguas africanas como o Urhobo (falado na Nigéria) e o Zulu (falado no sul
da África). Nesse caso, por se tratar de questão complexa e, ao que parece, ainda objeto de
muitas pesquisas, optamos, a exemplo de Cagliari (1998) e também Massini-Cagliari &
Cagliari (2003), por deixar de traduzir esses dois termos.
A tabela do IPA é revisada periodicamente, muitas vezes para a incorporação
de símbolos novos, advindos do trabalho de pesquisa e descoberta de novos sons das línguas
humanas. Apesar do vertiginoso decréscimo linguístico que vimos presenciando, a estimativa
é de que ainda existam mais de seis mil línguas.
Esses elementos constantes da tabela, que traduzimos e apresentamos a seguir,
seriam os principais sinais para representar os sons de qualquer língua do mundo! (Ladefoged,
2006, p. 264), e isto com um considerável grau de precisão, que alcança diferenciações
bastante sutis entre os fones.
É, sem dúvida notável, que todos esses símbolos estejam organicamente – e
elegantemente! – dispostos em uma única página...

APÊNDICE III
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APÊNDICE III

CLASSIFICAÇÃO DAS LÍNGUAS
INDÍGENAS BRASILEIRAS,
COM BASE EM RODRIGUES (1986/1994, 1997, 2005)
e em algumas informações complementares, com observações sobre as diferenças entre as
classificações, destaques em cores para a situação demográfica de cada língua
e índice de línguas.

APÊNDICE III: CLASSIFICAÇÃO DAS LÍNGUAS INDÍGENAS BRASILEIRAS, COM
BASE EM RODRIGUES (1986/1994, 1997, 2005) e em algumas informações
complementares, com observações sobre as diferenças entre as classificações, destaques em cores
para a situação demográfica de cada língua e índice de línguas.

1. Introdução
Os dados constantes deste apêndice foram retirados basicamente do famoso
livro de Aryon Dall'Igna Rodrigues “Línguas Brasileiras – para o conhecimento das línguas
indígenas” (Rodrigues, 1986, reimpresso em 1994) e foram atualizados pelo “Quadro das
Línguas Indígenas ainda Faladas no Brasil”, anexo ao artigo “Sobre as línguas indígenas e sua
pesquisa no Brasil” (Rodrigues, 2005). Uma outra fonte, de caráter auxiliar, foi a 17ª edição
(versão “web”) do “Ethnologue - Languages of the World” (Lewis, 2013), utilizada neste
trabalho, por ocasião de sua revisão, para detalhar alguns pontos da classificação de
Rodrigues, além de alguns autores que serão oportunamente citados, entre eles Aguiar (2007),
esta especificamente no âmbito da classificação das línguas da família Páno.
Observaram-se também os quadros classificatórios de Rodrigues, dispostos no
sítio do Instituto Socioambiental | Povos Indígenas no Brasil (Rodrigues, 1997), embora desta
obra não constem informações quanto a localização e população. Além disso, também se
utilizaram informações do próprio sítio do ISA (http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasilatual/quem-sao/povos-indigenas), principalmente como um auxílio naqueles pontos em que as
três classificações de Rodrigues não demonstram coincidência.
Com efeito, existe, já na atualização de 1997, uma série de alterações à
primeira classificação que não foram sistematicamente absorvidas pela obra de 2005. É o
caso, por exemplo, do Uruewauwáu (Uru-eu-wau-wau), que era tratada como língua na obra
mais antiga, foi apresentada como um simples dialeto do grupo ou língua Parintintín
(Kawahíb) em 1997 e voltou a ser considerada uma língua na classificação de 2005.
Como se disse, diferentemente das demais, a classificação de 1997 não
consigna dados sobre o número de falantes e sua localização, limitando-se a apresentar as
línguas e variedades ou dialetos e reuni-los em blocos, alguns com diferenças significativas
dos expostos na obra de 1986/1994. É principalmente nesses casos que se recorreu a fontes
externas às classificações de Rodrigues.
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No entanto, não adentramos questões difíceis como a designação dos
elementos do conjunto como língua ou dialeto. Isso ultrapassaria o objetivo e as
possibilidades desse anexo, que procura apenas listar as línguas indígenas ainda faladas no
Brasil, esboçando suas relações históricas; e, substancialmente, o que se apresenta aqui é a
classificação de Rodrigues 1986/1994, com as atualizações populacionais da obra de 2005.
Todavia, mais que uma mera atualização demográfica, a obra de 2005 também
apresenta alterações aos quadros classificatórios de 1986/1994 (e também aos de 1997), como
a menção a línguas não registradas nas obras anteriores, a falta de qualquer referência a outras
que constavam de uma ou de ambas as classificações mais antigas, ou ainda reuniões de
línguas para formar novas famílias linguísticas. Nesses casos, optou-se, via de regra, por
registrar todas as línguas presentes nas três obras e, para destacar os novos elementos,
marcamos, com o sinal “(*)”, as línguas e famílias que não aparecem na primeira
classificação delineada por Rodrigues.
Uma dessas modificações, já textualmente comentada ao longo deste estudo,
ocorreu com as línguas Jabutí e Arikapú, que, na primeira obra, o autor classificava como
isoladas. As classificações de 1997 e 2005, provavelmente considerando estudos mais
recentes que descobriram relações de parentesco entre elas, reúnem tais línguas em uma
família linguística, que Rodrigues denominou “família Jabutí”.
Situação semelhante é a da família Irántxe: na classificação de 1986/1994,
Rodrigues dava notícia de apenas uma língua, o “Irántxe (Iránxe, Mynky, Münkü)”,
classificando-a como isolada, o que foi indiretamente confirmado em 1997, onde aparece
como família de uma única língua. Em 2005, a família genética “Irántxe” aparece composta
de 2 línguas: o Irántxe e o “Mynký (Münkü, Menky)”.
Outra situação que deve ser comentada é a de 3 famílias que não constavam
das classificações de 1986/1994 e 1997, mas aparecem na de 2005: família Bóra (língua:
Miránha), família Chiquito (língua: Chiquito) e família Samúko (língua: Chamacoco),
registradas ali como famílias de uma única língua, seja porque esta seria o único elemento
brasileiro de um conjunto que se estende para fora das fronteiras nacionais, seja por se tratar
de um isolado linguístico ou, pelo menos, da última língua remanescente da família, questões
que serão tratadas mais adiante, nas observações aos quadros das “famílias menores” e dos
isolados linguísticos.
O fato é que, nas classificações de 1997 e 2005, passou-se a considerar as
línguas “isoladas” (as que não têm ligação com qualquer família ou tronco linguístico) e as
“relativamente isoladas” (as que teriam relação com um tronco linguístico, mas não se ligam a
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nenhuma família do bloco) como verdadeiras famílias linguísticas, constituídas por um único
membro.
Esse novo enfoque, na verdade, é plenamente justificável, pela natural
pressuposição de que as demais línguas que integravam a família foram extintas devido a
acidentes históricos, como o genocídio a que foram submetidas nossas populações indígenas.
Considerar tais línguas como verdadeiras famílias, além do mais, ajuda a destacar a diferença
que elas têm com as outras línguas e famílias, o que evidencia a magnitude da diversidade do
acervo linguístico brasileiro, que se sobressai não só pelo número de línguas, mas também
pelas diferenças estruturais e genéticas entre elas, e o autor, já em sua obra de 1986/1994 (p.
42, 93), assinalava que esses isolados podem ser considerados, por suas peculiaridades
gramaticais, como verdadeiras famílias de um único membro.
Apesar dessa acertada concepção, preferimos manter a disposição de
1986/1994, considerando como tais as línguas “isoladas” e ainda as “relativamente isoladas”,
com o objetivo de levar em consideração, no que for possível, as relações históricas ou
genéticas entre as línguas dentro do espectro linguístico brasileiro.
No entanto, na reunião que fizemos das línguas em quadros (ou tabelas),
mormente no que diz respeito às famílias não pertencentes aos troncos Tupí e Macro-Jê,
procedemos, por razões tipográficas, a algumas alterações na maneira de dispor os conjuntos.
Rodrigues (1986/1994) apresenta, além dos quadros referentes aos blocos Tupí
e Macro-Jê (precedidos, aliás, de um quadro exclusivo para a família Tupí-Guaraní), mais
cinco quadros: um para a família Karíb, outro para as famílias Aruák e Arawá (cuja maioria
das línguas se encontra no Estado do Amazonas), outro que intitulou “Famílias Linguísticas
Menores ao Sul do Amazonas” (contendo as famílias Guaikurú, Katukína, Múra,
Nambikwára, Páno e Txapakúra), outro para as famílias Tukáno, Makú e Yanomámi (faladas
ao norte do rio Amazonas e em Roraima) e o quadro das “Línguas Isoladas”, o que demonstra
que essas reuniões foram feitas, em boa medida, com base em aspectos geográficos.
Na ordenação que apresentamos neste apêndice, substituímos os oito quadros
de Rodrigues (1986/1994) por cinco: ‘Tronco Tupí’ (já incluída a extensa família TupíGuaraní), ‘Tronco Macro-Jê’, ‘Famílias Maiores’ (contendo as 4 maiores famílias genéticas,
todas com mais de 10 línguas no Brasil: Aruák, Karíb, Páno e Tukáno), ‘Famílias Menores’
(12 famílias com número igual ou inferior a 7 línguas) e o quadro dos ‘Isolados Linguísticos’,
com 8 línguas.
Exceto nesses aspectos, procuramos apresentar os dados atualizados de 2005
na forma com que apareciam na obra mais antiga, dela extraindo, inclusive, algumas
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especificações que não foram encontradas no quadro anexo ao artigo de 2005, como a menção
a algumas línguas ou variedades, algumas informações de caráter populacional e ainda a
pormenorização demográfica de populações que foram sumariamente aglutinadas na obra
mais recente.
Nesses casos, fizemos constar os quantitativos populacionais entre colchetes
“[ ]”, para defini-los como dados apenas suplementares e já desatualizados de mais de 20
anos, se levarmos em conta a base bibliográfica da obra mais antiga, originalmente publicada
em 1986.
Rodrigues (1986/1994, p. 13) informa que teve como fonte principal para as
populações os dados compilados pelo Cimi na 2.ª edição do mapa “Povos Indígenas no Brasil
e Presença Missionária” (Brasília, 1985) e, como principal referência alternativa, outra
publicação missionária, a 10.ª edição do Ethnologue, “o mais abrangente catálogo de línguas
do mundo”, organizado por Barbara Grimes e publicado por Wycliffe Bible Translators
(Dallas, 1984)), o qual, agora em sua 17ª edição, como já foi dito, também auxilia na revisão
deste trabalho.
Deve-se ainda assinalar que a localização dos povos e línguas nas duas
classificações (1986/1994 e 2005) em alguns poucos pontos é divergente e que a localização
que adotamos foi, via de regra, a indicada na classificação de 2005.
Em suma, procurou-se nesse anexo, tendo como base a classificação de
1986/1994, uma síntese de três classificações de Rodrigues produzidas em épocas e com
propósitos diferentes (no que variam em detalhes e abrangência) com o apoio suplementar de
algumas informações de outros autores, nos passos em que se necessitou de maiores
esclarecimentos. Esse cruzamento de informações está descrito nas observações destinadas a
comentar o conteúdo de cada tabela.
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2. Observações

2.1. Tronco Tupí (Quadro I)

2.1.1. Família Tupí-Guaraní
Dentro desse bloco, observamos, no âmbito da família Tupí-Guaraní, a
inclusão, em 2005, de 4 línguas: o Amondáwa, o Aurê-Aurá, o Karipúna (ao que tudo indica,
em 1986/1994, alojado na família Páno) e o Zo’é, as duas últimas já presentes na atualização
de 1997.
Só que na atualização de 1997 considerou-se o referido Karipúna e também,
como já se mencionou, o Uruewauwáu (citado como língua, na obra mais antiga), como
simples dialetos do conjunto Parintintín1 (também designado por Kawahíb ou Kagwahív).
No quadro de línguas de 2005, todas as línguas ou variedades foram inseridas
na família Tupí-Guaraní com o status de línguas, sem alusão à sua inserção dentro do
conjunto Kawahíb. Na atualização de 1997, aos quatro elementos da classificação de
1986/1994 (Diahói, Júma, Parintintín (ali também designado pelo nome do conjunto:
Kagwahív) e Tenharín), somaram-se o Karipúna e o Uruewauwáu (ou Jupaú, conforme se
autodenominam (Kanindé, 2003)). Azanha & Leão (2005) incluem também o Amondáwa
dentro do conjunto Kawahíb, da mesma forma que Kanindé (2003) e Peggion (2002).
Em nosso quadro, para identificar suas relações históricas, optamos pela
disposição de 1997, de forma a acomodar, com exceção do Amondáwa, todas essas línguas
(ou variantes) dentro do conjunto Parintintín (Kawahíb), que ficou constituído de seis
elementos: Diahói, Júma, Karipúna, Parintintín, Tenharín e Uruewauwáu.
Por outro lado, o artigo de 2005 não menciona a língua Amanayé (Estado do
Pará, número de falantes desconhecido), presente nas classificações anteriores, que foi
mantida em nosso quadro classificatório da família Tupí-Guaraní.
Outra diferença importante entre as classificação de 1986/1994 e 1997 e a de
2005 é que nas primeiras Rodrigues referia duas línguas – “Kokáma” e “Omágua

1

Parintintín, como se pode ver no quadro classificatório, é também o nome de uma língua (ou variedade) do
conjunto.

283

(Kambéba)”, mas em 2005 elas foram retiradas da família Tupí-Guaraní, para aparentemente
formar uma família à parte.
Com efeito, o Kokáma aparece em 2005 (sem qualquer especificação quanto a
tronco, população ou número de falantes), como nome (ou pelo menos na “posição
tipográfica”) de família genética, e composta de uma única língua in verbis “Kokáma
(Omágua, Cambéba), língua mista, AM”.
Isso parece sugerir que o Kokáma e o Omágua (Kambéba) se fundiram
formando uma língua híbrida. Erikson (2008, p. 246), por exemplo, tende a identificar apenas
um povo, a ele se referindo como os “cambeba”2, conhecidos no Peru com o nome de
Cocama/Cocamilla (...)”.
Por outro lado, a Enciclopédia dos Povos Indígenas (2006) afirma que o
Kokáma, membro da família Tupí-Guaraní, é muito semelhante à língua dos Omágua
(Kambéba). Afirma também que se supõe que ela seja produto da interação de alguns grupos
indígenas, no Peru, e que o Tupinambá teria sido sua principal fonte linguística, representando
60% de seu vocabulário.
No entanto, Gabas Jr. (2003, p. 101), apresenta, com base em Denny Moore
(comunicação pessoal), o Kokáma e o Omágua (ou Kambéba), como línguas distintas,
pertencentes à família Tupí-Guaraní, e faladas também no Peru.
Nesse

mesmo

sentido,

Taylor

(2008,

p.

216-217)

faz

referências

individualizadas ao povo (ou língua) “Cocama” (também de origem Tupí, localizado em
território peruano, no baixo Ucayali) e, em regiões relativamente vizinhas (rios Marañon e
Huallaga, também no Peru), a grupos da etnia Omágua.
Urban (2008, p. 92) classifica as duas línguas como pertencentes à família
Tupí-Guaraní, família que teria começado a se diferenciar das demais do tronco Tupí há uns 2
ou 3 mil anos, entre os rios Xingu e Madeira, e afirma que “os Kokama e os Omágua se
deslocaram para cima em direção ao Amazonas. Faziam parte da primeira cisão do grupo
Tupi-Guarani".
O Ethnologue (17 ed.) também identifica duas línguas distintas, o Omágua e o
Kokáma (“Cocama-Cocamilla”), que seriam muito parecidas ou “similares”. Essas línguas, já

2

Porro (2008, p. 181-182) afirma que “Cambeba” é a denominação, em Língua Geral, do povo ou língua
Omágua, pertencente ao tronco Tupí, provavelmente a nação mais populosa encontrada pelos exploradores no
Alto Amazonas (Rio Solimões) na primeira metade do Século XVII. “Cambeba” (de “canga-peba”, “cabeça
chata”) remete a uma deformação artificial do crânio, que era uma característica física típica dos Omágua.
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em grave risco de extinção, formariam, dentro da família Tupí-Guaraní, o subgrupo Kokáma
(“Cocama”), descendente da língua Tupí (ou Tupinambá), já extinta3.
O catálogo assinala ainda que a língua dos Omáguas (ou Kambébas), com
maior parte da população no Peru (630), seria falada nesse país apenas por idosos; no Brasil,
entre as 160 pessoas da etnia, teria poucos falantes. Já a população dos Kokáma se divide
entre o Peru (15.000 pessoas), o Brasil (620), e a Colômbia (770). O Peru ainda teria 250
falantes, entre os dialetos “Cocama” e “Cocamilla” (poucos monolíngues). No Brasil (onde
também há dialetos: “Cocama, Cocamilla (Kokamilla, Pambadeque) e Xibitaona”) e na
Colômbia, a situação é a de uso do Kokáma, juntamente com o português e o espanhol.
Rodrigues, em sua classificação de 1997, também apresentou o conjunto
Kokáma dentro da família Tupí-Guaraní, constituído das línguas ou variedades Kokáma e
Omágua (Kambéba), e assim vamos inseri-las no quadro, indicando que estão situadas no
Estado do Amazonas (segundo o Ethnologue (17 ed.), na região do rio Solimões), embora
sem indicar o número de falantes.
Ainda sobre a família Tupí-Guaraní, a classificação de 2005, muito embora
apresente um número para o conjunto, não fez constar, como havia feito em 1986/1994, dados
demográficos específicos das três variedades em que no Brasil se divide a língua Guaraní:
Kaiwá (ou Kayová), Mbyá e Nhandéva.
No entanto, consignou-se aqui, ao lado do número global de 2005 (30.000
falantes), os dados específicos dessas modalidades do Guaraní, tal como estavam em
1986/1994 (Kaiwá, 7.000; Mbyá, 2.248; Nhandéva, 4.900), os quais ficaram registrados entre
colchetes, indicando que são números não atualizados.
O mesmo foi feito com o conjunto Tenetehára” (línguas: Guajajára e Tembé),
que aqui continua a ser identificado, e com as respectivas línguas componentes, não obstante
essas também aparecerem como absolutamente estanques e independentes na classificação de
2005.
Do mesmo modo, as línguas Asuriní do Tocantins, Suruí do Tocantins e
Parakanã, que foram apresentadas como línguas independentes em 2005, constavam, em
1986/1994, como variedades (ou línguas) do conjunto Akwáwa, e dessa forma é que são
apresentadas neste trabalho, apenas sendo atualizados os números de falantes.
Aliás, ainda com relação ao conjunto Akwáwa, é importante observar que, na
classificação de 1997, Rodrigues retirou dele o Suruí do Tocantins (Mudjetíre), que ficou ao
3

Essa hipótese foi representada na “árvore genealógica” do tronco Tupí (Capítulo 1) com uma linha pontilhada
ligando o grupo Kokáma ao antigo Tupinambá.

285

lado de outras línguas estanques da família Tupí-Guaraní. É, sem dúvida, uma alteração
interessante. Laraia (1998), que também os reconhece pelo etnônimos “Aikewára” e
“Sororós”, afirma que identificou a palavra “Akwáwa” como sendo a autodenominação do
grupo, e o Ethnologue (17ª ed.) textualmente integra a língua Suruí do Tocantins ao conjunto
Akwáwa, ao lado do Asuriní do Tocantins e do Parakanã.

2.1.2. Outras famílias do Tronco Tupí
Quanto às outras famílias do tronco Tupí, as classificações de 1997 e 2005
acrescentaram o Xipáya à família Jurúna, que em 1986/1994 só apresentava uma língua, o
Jurúna; ao conjunto Mondé adicionou-se, em 2005, a língua Arára do Beiradão, mas a língua
Mekém (AM, 40 falantes), que constava da família em 1986/1994, foi retirada e, ao que tudo
indica, reclassificada para a família Tuparí, onde consta como “Sakirabiát (Mequém,
Mequéns).
O fato é que já em 1997 a língua Mekém constava da família Tuparí, só que
juntamente com uma língua chamada “Sakirabiár”, que, na verdade, segundo o Ethnologue,
seria apenas um outro nome com que se designa a língua Mekém, o que teria sido corrigido
pela classificação de 2005.
Com efeito, o Ethnologue (17 ed.) registra, dentro da família Tuparí, a língua
Sakirabiá (RO, 66 pessoas da etnia e 25 falantes), com os seguintes nomes alternativos:
“Mekém, Mekens, Sakirabiák, Sakirabiáp, Sakirabiát, Sakirap, Sakiriabar, Sakurabiat”, e não
há referência no catálogo a uma língua Mekém dentro da família Mondé.
Ainda no grupo Tuparí, houve a inclusão em 2005 de mais 2 línguas: Akuntsú
e Kepkiriwát, de forma que a família passou a contar com 6 línguas (Akuntsú, Kepkiriwát,
Makuráp, Sakirabiát (ou Mekém), Tuparí e Wayoró (ou Ajurú) (etnônimos que, em 1997,
foram grafados como Maioró e Arujú). Por outro lado, nas classificações mais recentes, não
se fez constar do grupo Ramaráma a língua Itogapúk ou Ntogapíd (Estado de Rondônia, 95
falantes).
No quadro classificatório, optamos por apresentar (além do deslocamento do
Mekém (ou Sakirabiát) da família Mondé para a Tuparí) todas essas línguas, isto é,
independentemente de constarem em apenas uma das classificações de Rodrigues.
Rodrigues (1986/1994, p. 42, 96-97) informa que a família Tupí-Guaraní
possui outras línguas espalhadas pela Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia,
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Venezuela e Guiana Francesa. As outras famílias do tronco Tupí têm poucas línguas e situamse exclusivamente em território brasileiro, de forma que as línguas elencadas no quadro
classificatório podem ser as últimas remanescentes das respectivas famílias. O Karitiána, por
exemplo, seria a última língua da família Arikém. As demais línguas conhecidas dessa
família, o Arikém e o Kabixiána, já estão extintas e delas restou apenas listas de palavras.

2.2. Tronco Macro-Jê (Quadro II)

2.2.1. Família Jê
Nesse bloco, destaque-se uma alteração feita pela classificação de 2005 quanto
às línguas Xavánte e Xerénte, da família Jê. Em 1986/1994 e 1997, essas línguas
(absolutamente apartadas na obra mais recente) eram consideradas, juntamente com outra, o
Xakriabá ou Xikriabá (Estado de Minas Gerais, população de 3.500 pessoas, número de
falantes desconhecido), simples modalidades (ou dialetos, segundo a classificação de 1997) da
língua (ou conjunto) “Akwén (Akwẽ)”. Já a classificação de 2005 apresenta o Xavánte e o
Xerénte como línguas distintas e não faz nenhuma referência ao Xakriabá ou ao conjunto
Akwén. Nesse caso, achamos por bem manter referência ao conjunto Akwén (ou Akwẽ),
justamente para indicar as relações históricas entre esses três elementos: Xavánte, Xerénte e
Xakriabá.
Ainda quanto à família Jê, também não houve, em 2005, qualquer menção à
língua Apinayé, a qual mantivemos dentro da família, com os dados demográficos (e
localização) da obra de 1986/1994. Assinale-se igualmente, para a mesma família, a falta de
indicação, em 2005, das várias modalidades em que se dividem (ou se dividiam) as línguas ou
conjuntos Kayapó e Timbíra, bem como a reclassificação do Tapayúna, antes um mero
elemento do conjunto Kayapó, como língua independente.
Na verdade, a composição desses conjuntos já se mostrava alterada na
classificação de 1997: apenas 6 elementos para o conjunto Timbíra (supressão do elemento
Krẽyé) e, dos 9 elementos da obra mais antiga, só contavam 7 elementos para o conjunto
Kayapó (supressão da variante “Kubenkrangnotí” e retirada do Tapayúna, que passou a
constar como um dialeto da língua Suyá).
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Em nosso quadro optamos por representar, com os dados populacionais entre
colchetes, indicando que são números da obra mais antiga, todos os elementos que constavam
da classificação de 1986/1994: 7 para o conjunto Timbíra e 8 para o conjunto Kayapó, de que
retiramos apenas o Tapayúna, que ficará, em consonância com a obra de 2005, ao lado de
outras línguas estanques da família Jê.
Com efeito, a língua ou variedade Tapayúna foi apresentada no quadro
“Línguas do tronco Macro-Jê” da obra de 1986/1994, dentro do conjunto Kayapó, mas com a
advertência de um ponto de interrogação. Essa ambiguidade é também encontrada no texto
que precede o quadro em questão, onde o autor assinala que, além do Apinayé, “as línguas
Suyá, Kreen-akarôre e provavelmente também os Tapayúna (Beiço de Pau), no Alto Xingu,
estão aparentadas mais estreitamente com o grupo Kayapó” (Rodrigues, 1994, p. 48).
Outro ponto que deve ser destacado é o da língua Kaingáng. Na classificação
de 1997, Rodrigues a subdivide em quatro variedades: Kaingáng do Paraná, Kaingáng
Central, Kaingáng do Sudoeste e Kaingáng do Sudeste, muito embora sem trazer informações
quanto ao número de falantes de cada variedade ou sua localização.
Já a linguista e missionária do SIL (Summer Institute of Linguistics) Ursula
Wiesemann “classificou a língua dos Kaingáng atuais em cinco dialetos: (1) de São Paulo
(SP), entre os rios Tietê e Paranapanema; (2) do Paraná (PR), entre os rios Paranapanema e
Iguaçu; (3) Dialeto Central (C), entre os rios Iguaçu e Uruguai, Estado de Santa Catarina; (4)
Dialeto Sudoeste (SO), ao sul do rio Uruguai e a oeste do rio Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul; e (5) o Dialeto Sudeste (SE), ao sul do rio Uruguai e leste do rio Passo Fundo”
(Tommasino & Fernandes, 2001). Os autores acrescentam que “os dialetos diferenciam-se em
várias partes de sua estrutura sendo as diferenças mais evidentes as fonológicas”.
Em nosso quadro, o Kaingáng está representado com as quatro variedades
indicadas por Rodrigues na obra de 1997.

2.2.1. Outras famílias do Tronco Macro-Jê
Dentro ainda do bloco Macro-Jê, mas na família Maxacalí, registre-se a
ausência, em Rodrigues (2005), de referências às línguas Pataxó (Estado da Bahia, população
de 1.762 pessoas, número de falantes desconhecido) e Pataxó Hãhãhãe (Estado da Bahia,
população de 1.270 pessoas, número de falantes também desconhecido), provavelmente por já
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estarem extintas, restando do grupo apenas uma única língua, o Maxakalí. Não obstante, por
razões históricas, essas línguas continuam a ser referidas em nosso quadro.
Veja-se também a família Botocudo (ou, em 1997 e 2005, família Krenák).
Rodrigues (1994, p. 49) afirma que ainda restariam “dois de seus subgrupos, os Krenák e os
Nakrehé”, mas, no quadro classificatório mais antigo, parece utilizar as duas designações para
identificar o mesmo povo ou língua. Nas classificações subsequentes, consigna a família
como constituída de uma única língua (“Krenák”, em 1997/ “Krenák (Botocudo)”, em 2005).
Em nosso quadro, assinalamos as três denominações como indicando uma única língua.
O tronco Macro-Jê, cuja constituição ainda é bastante hipotética, abrange
línguas faladas exclusivamente no Brasil (Seki, 1999). Por isso, as línguas apresentadas no
quadro seriam as últimas remanescentes de todo o bloco. Muitas famílias e línguas já
desapareceram e são conhecidas apenas por documentos antigos e precários. É o caso da
família Kamakã (línguas Kamakã, Mongoyó, Kotoxó e Meniên), da família Purí (línguas
Coroado, Purí e Koropó) e da família Karirí, com duas línguas documentadas, o Kipeá (ou
Kirirí) e o Dzubukuá (Rodrigues, 1994, p. 49).

2.3. Famílias Maiores (Quadro III)

2.3.1. Família Aruák
A família Aruák contou com a adição, em 2005, da “língua” Koripáko, na
verdade, segundo Rodrigues (1986/1994, p. 67), um grupo de dialetos de uma língua da
família, o Baníwa do Içana (um conjunto dialetal muito extenso)4. Optamos, neste caso, por
manter o enfoque da obra mais antiga, listando, além de 5 dialetos do Koripáko (mas

4

O Baníwa do Içana, conforme assinala Rodrigues (1994, p. 66-67), compreende uma série de dialetos que
correspondem aos muitos pequenos grupos em que se divide essa etnia. Esses povos estão espalhados por todo o
curso do Rio Içana (um dos principais afluentes do Rio Negro, no extremo norte do Estado do Amazonas) e por
afluentes e subafluentes do Içana e são muitas vezes referidos como Karútana (para os que habitam o baixo
Içana) e Koripáka, Koripáko ou Kuripáko (para os do alto Içana). São mais de 20 grupos que são denominados
individualmente por etnônimos em Baníwa do Içana e na Língua Geral Amazônica (Nheengatú). Assim, entre os
Karútana, temos os Adáru-minanei (Arára-tapúya: ‘gente da arara’), os Dzawí-minanei (Yawareté-tapúya: ‘gente
da onça’), etc.; entre os Koripáka, temos os Adzáneni (Tatu-tapúya: ‘gente do tatu’), os Kapité-mnanei (Kuatítapúya: ‘gente do quati’), etc..
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consignando a população do conjunto assinalada em 2005, isto é, 1.115 falantes), 4 dialetos
Karútana e outros 8 dialetos da língua Baníwa do Içana. Isso foi feito em quadro próprio
(Quadro IIIa), que funciona como anexo do Quadro III, das ‘Famílias Maiores’.
Por outro lado, houve a omissão de duas línguas registradas em 1994:
Mandawáka (Estado do Amazonas, população de 24 pessoas, número de falantes
desconhecido) e Yabaána (Estado do Amazonas, população e número de falantes
desconhecidos), esta última já omitida na classificação de 1997. Em nossa lista essas duas
línguas foram consignadas.
Além disso, a língua Maxinéri (Estado do Amazonas, 459 falantes), também da
família Aruák, aparece como língua independente na classificação mais recente, enquanto
que, em 1986/1994, além de constar como situada no Estado do Acre (com 345 falantes), era
considerada uma simples variante, ao lado do Manitenéri (Estado do Acre, 530 falantes), esta
nem citada em 2005, da língua ou conjunto Píro. Em nosso quadro, o conjunto Píro é mantido
com as duas variantes: Manitenéri e Maxinéri.
Outra questão no conjunto Aruák é que a língua Tariána (ou Taliáseri)
acompanhava-se, na classificação mais antiga, de uma variante, que não foi referida na
classificação de 2005: o Yuruparí-tapúya ou Íyemi. Segundo Rodrigues (1994, p. 68),
provavelmente esta é a única das variantes do Tariána ainda falada. Nesta classificação,
seguindo o quadro de 1986/1994 (e também o de 1997), a ela fizemos referência (ao lado do
Tariána), como “Var. Yuruparí-tapúya (Íyemi)”.

2.3.2. Família Karíb
Quanto à família Karíb, assinale-se a omissão, em 2005, das línguas Apalaí ou
Aparaí (Estado do Pará, 135 falantes) e Warikyána (Estado do Pará, 300 falantes), que,
todavia, mantivemos na família. Há ainda, nas classificações de 1997 e 2005, o
estabelecimento, como uma única língua, do Waimirí e do Atroarí (que apareciam em 1994
como línguas distintas: Atroarí, RR, 350 falantes; Waimirí, AM, ? falantes), fusão que
registramos em nosso quadro classificatório. Com efeito, conforme indica o mapa do Cimi
(1985) (onde são referidos, respectivamente, com os números (69) e (68)), trata-se de povos
que habitam regiões relativamente próximas, e as obras mais recentes estariam então
esclarecendo que falam a mesma língua.
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Por outro lado, o Ingarikó e o Kapóng (ou Akawáio), que, em 1996/1994 e
1997, eram designações distintas de uma única língua (falada em Roraima), passaram, em
2005, a figurar como línguas independentes: o Ingarikó, localizado em Roraima; o Kapóng,
sem localização indicada. Nesse caso, para suprir a localização não registrada, optamos por
manter entre colchetes, para o Kapóng (ou Akawáio), a localização de 1994, qual seja o
estado de Roraima.
A propósito, ainda para a família Karíb, registre-se que a localização do
Waiwái (ou "Wai-Wai", segundo a classificação de 1997) não é igual em duas classificações
(PA e RR, em 1994; e AM e RO, em 2005), e que preferimos consignar a da primeira
classificação, que está mais aproximada geograficamente à das outras línguas da família.

2.3.3. Família Páno
Para a família Páno, percebe-se, em 2005, a inclusão (também reproduzida em
nosso quadro) de 3 línguas: Korúbo (esta já presente em 1997), Kulíno e Xawanáwa (ou
Arára), também designada como Shawanáwa ou Shawandáwa (Gondim, 2002a)). Mas
também houve, em 2005, a supressão da língua Mayá (Estado do Amazonas, 135 falantes),
omissão já feita em 1997, e ainda do Mayorúna (Estado do Amazonas, 609 falantes), ao que
parece, outro nome com que se designam os Matsé, ou Matsés (Fleck, 2005). Nesse caso,
seguindo parcialmente a disposição de 2005, optamos por igualmente não incluir a língua
Mayá (mesmo porque ela também não é referida pela bibliografia especializada em línguas
Páno mais recente, em que baseamos este trabalho5), mas fizemos constar o Mayorúna,
considerando-o um sinônimo da língua Matsés6.
Além disso, o Matís, que, em 1986/1994, era considerado outro nome da língua
Matsés, e, em 1997, era citado como uma outra língua da família, em 2005, nem foi
mencionado; e houve, conforme já se assinalou, a transferência, desde a classificação de 1997,
do Karipúna (Estado de Rondônia, população e número de falantes desconhecidos) da família

5

Não obstante, em seu mapa “Distribuição dos povos de língua Pano”, Erikson (2008, p. 242) faz referência ao
grupo Mayá, localizado no Estado do Amazonas, entre os rios Curuaçá e Ituí, afluentes do Javari.
6
Erikson (op. cit., p. 242), todavia, faz advertências acerca do uso equivocado do termo “Mayoruna”, in verbis:
“Por muito tempo confundido com um de seus componentes, os Matsé, este bloco [o Mayorúna] compreende, na
verdade, várias outras frações, como os Matis, os Korubo, os Kulina-Pano, os Maya e vários outros grupos, todos
falantes de dialetos mutuamente inteligíveis”.
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Páno para a família Tupí-Guaraní7, onde ficou consignado com a mesma localização e apenas
1 falante, orientação que seguimos em nosso quadro.
Na verdade, tanto os dados de 1986/1994 quanto os de 1997 e os de 2005
divergem em certa medida da relação de línguas Páno no Brasil apresentadas pela literatura e,
especificamente, por Aguiar (2007), que registra a existência de 17 povos ou línguas Páno no
Brasil. Para evitar ponderações de caráter mais complexo e por uma questão de uniformidade
(veja-se que toda esta classificação se baseia em um único autor), procurou-se seguir
basicamente os dados de Rodrigues (2005).
No entanto, para aproximá-la de abordagens sobre essa família feitas ao longo
deste trabalho (e ainda dos dados mais atualizados de Aguiar (2007) e outros autores, citados
no Capítulo 2 deste trabalho), procedemos às seguintes alterações: fizemos constar o Matís
(AM, 239 falantes: dados de Aguiar (2007)) como língua independente; alteramos a grafia do
etnônimo ‘Yawanáwa’, que passou a constar como ‘Yawanawá’; ajuntamos aos etnônimos
‘Arára ou Xawanáwa’ (este último, presente apenas no índice de línguas) e ‘Yamináwa’,
respectivamente, as denominações ‘Shawandáwa’ e ‘Jamináwa’; e também, com base em
Aguiar (2007), acrescentamos à lista as línguas Kontanáwa, Náwa e Shanenáwa.
Registre-se ainda que, na classificação de 1997, assinalou-se, quanto à língua
ou povo Amawáka (presente nas três classificações), que se trata de "índios que vivem no
Peru, não é certeza se alguns vivem no Brasil". Essa língua não é referida por Aguiar (2007),
mas consta de nosso quadro.

2.3.4. Família Tukáno
A classificação de 1986/1994 também sofre algumas alterações com relação à
família Tukáno: a língua Yebá-masã (Estado do Amazonas, 55 falantes) ou Makúna,
provavelmente o nome que o Yebá-masã assumiu na classificação de 1997 (no Ethnologue
17ª ed., “Makúna” aparece como sinônimo de “Yepá-Mahsá” e “Jepa-Matsi”), não é mais
7

Contudo, uma língua “Caripuná (Jau-navo)” ou “Karipuna” é indicada nas classificações das línguas Páno
feitas por Mason (1950) e Loos (1999), este último dando-a como extinta e anteriormente falada em território
brasileiro; e, no mapa “Distribuição das línguas Páno pela América do Sul (Amazônia Sul-Ocidental)”, retirado
de Amarante Ribeiro [s. d.], consigna-se a língua “Karipuna”, falada no Acre, no curso do rio Tarauacá (veja-se,
a propósito, no segundo capítulo desta dissertação, o item 2.3 “Classificações dos grupos Páno”). Erikson (2008,
p. 239, 240, 242) também refere o grupo Páno “Karipúna”, mas situando-o no alto rio Madeira, Estado de
Rondônia. Diferentemente, em Porro (2008, p. 186), refere-se o grupo “Caripuna”, habitando, durante o século
XVII, a margem direita do Amazonas, no último trecho anterior à barra do rio Negro, região bem distante
daquela em que hoje encontramos as línguas Páno.
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referida na classificação de 2005 (mas foi mantida em nosso quadro); enquanto o Barasána e o
Bará, que eram nomes de uma mesma língua (designada simplesmente como Bará, na
classificação de 1997), passaram, em 2005, a significar línguas diferentes, o que foi
reproduzido nesta classificação.
Por outro lado, não foi mencionada, em 2005, a importante língua Tukáno, que,
em 1986/1994, segundo se pode depreender da disposição gráfica da lista, seria, na verdade,
um conjunto de línguas. Realmente, a obra de 1986/1994 parece sugerir que a língua Tukáno
(Tukána, Dahseyé) abarcaria três variantes ou dialetos, ali registrados entre parênteses junto
com possíveis sinônimos, e com um espaçamento mais à direita, in verbis: “(Arapáso,
Koneá), (Mirití, Mirití-tapúya, Neenoá) e (Tariána)”. No entanto, a classificação de 2005 não
só deixa de consignar o Tukáno, como considera claramente duas daquelas línguas ou
variantes (o Arapáso, já destacado em 1997, e o Mirití-tapúya) como línguas independentes.
Outro ponto importante diz respeito à língua Tariána. É provável que sua
inclusão na família Tukáno, em 1986/1994, ocorreu por simples lapso: uma língua Tariána
também era mencionada no quadro da família Aruák (ao lado do sinônimo “Taliáseri”),
conforme já comentamos atrás, no tópico sobre a família Aruák, e, significativamente, as duas
menções coincidem em localização (Estado do Amazonas), número de falantes (1.586 ?) e nº.
no mapa do Cimi (102). Isso pode explicar a omissão do Tariána dentro da família Tukáno, na
classificação de 2005 (e também na de 1997).
Em nosso quadro, seguimos a classificação mais recente considerando línguas
estanques o Arapáso e o Mirití-tapúya, ao mesmo tempo em que retiramos o Tariána da
relação da família. Contudo, restabelecemos o Tukáno (aliás, perfeitamente individualizada na
obra mais antiga (Rodrigues, 1994, p. 83-87) e na de 1997), só que agora não como conjunto,
e sim como língua, com os dados populacionais entre colchetes, isto é, relativos à primeira
classificação.

2.4. Famílias Menores (Quadro IV)
No quadro do que estamos considerando “famílias menores”, a maior alteração
do artigo de 2005 foi o estabelecimento de novas famílias linguísticas. Surgiram, conforme já
se assinalou, duas famílias constituídas por línguas que em 1994 eram consideradas isoladas:
família Irántxe (línguas Irántxe e Mynký) e família Jabutí (línguas Arikapú e Jabutí), este
conjunto já presente na classificação de 1997. No caso da família ou conjunto Irántxe, sua
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formação é bastante peculiar. Trata-se de um mesmo povo que se separou após uma tragédia
ocorrida há mais de cem anos. Monserrat (2005) considera que o grupo Irántxe e o Mynký, na
verdade, falam a mesma língua8.
Surgiram ainda duas famílias (e línguas) que não constavam das classificações
mais antigas: família Bóra (língua: Miránha), e família Samúko (língua: Chamacoco),
registradas no artigo de 2005 como famílias de uma única língua. O artigo de 2005 também
apresenta a família Chiquito (língua Chiquitano), mas esta será tratada nas observações sobre
“isolados linguísticos”.
No caso da família Bóra, além da língua Miránha apresentada por Rodrigues
(613 falantes, Amazonas), existe a língua Muináne, falada na Colômbia (Ethnologue, 2013).
Trata-se, portanto, de família com duas línguas, com uma delas também falada no Brasil.
Segundo o catálogo, Bóra é o outro nome com que se conhece a língua Miránha (ou Miraña).
A etnia Miránha (Bóra) habita terras do Brasil, da Colômbia e ainda do Peru, onde está a
maioria de sua população. O Miránha (Bóra) e o Muináne (“Muename, Muinana, Muinani”)
formariam o bloco “Proto-Bora-Muinane”, que, ao lado de outras línguas, integraria o bloco
Wuitôto (“Witotoan”). Assim, poderíamos pensar num tronco Wuitôto (abrangendo línguas
faladas principalmente na Colômbia e no Peru), ao qual pertenceria a família Bóra (ou ProtoBóra-Muináne), contendo as línguas Muináne e Miránha (ou Bóra), esta com povos também
no Brasil.
Faulhaber (2005, p. 4, 7) informa que os Miránha vieram da Colômbia (rio
Cahuinari, afluente do Japurá) para o Brasil, no princípio do século XX, fugindo dos
caucheiros, que escravizavam os índios nas regiões do rio Putumayo (Içá), Caquetá (Japurá) e
seus afluentes. Em outra obra (Faulhaber, 1999), afirma que a língua Miránha, falada no
Brasil (estado do Amazonas) e na Colômbia, seria uma variante muito próxima da língua Bóra
(isto é, seriam, diferentemente do que afirma o Ethnologue, duas línguas diferentes); que,
afora a população do Brasil, registravam-se na Colômbia, em 1988, cerca de 600 Miránha
(além de 600 Bóra e 1.900 “Uitoto”). O autor destaca que, “embora os Miranha do Brasil e
8

“A língua Mynky, com seus codialetos Myky e Iranxe, não se classifica em nenhuma das famílias linguísticas
conhecidas. Na língua, o termo “Mynky” significa “gente”, enquanto o termo “iranxe” é a designação desse
povo dada pelos não índios. O povo Iranxe, localizado à margem do rio Cravari, no norte do Mato Grosso,
apresentava uma população estimada em mais de 700 pessoas. Com o massacre do córrego Tapuru –
comandado por Domingos Antonio Pinto, seringueiro que explorava a região, em 1900 –, o povo Myky
desgarrou-se dos Iranxe, sendo reencontrado e contatado somente entre 1971 e 1972. Hoje este povo apresenta
menos de cem pessoas, vivendo numa única aldeia, nas cabeceiras do córrego Escondido, município de
Brasnorte (MT). O povo Iranxe está com cerca de 200 pessoas e vive na aldeia Cravari, ao longo do rio de
mesmo nome, município de Diamantino. Os dois povos integram uma mesma língua – embora marcada por
diferenças dialetais – e uma mesma cultura, apesar do desnível entre os dois grupos em termos de suas relações
com a sociedade nacional” (Monserrat, 2005).
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Colômbia não estejam em contato direto, a sua proveniência comum os leva a se considerar
como um mesmo povo” 9.
O Ethnologue (17 ed.) consigna também a família Samúko (“Zamucoan”)
como constituída de 2 línguas: o citado Chamacoco (“Ishiro, Jeywo, Yshyro”), com 1.800
falantes no Paraguai (não se mencionam os 40 falantes em território brasileiro apontados por
Rodrigues) e a língua “Ayoreo”, falada no Paraguai (2.600 falantes) e na Bolívia (1.700
falantes).
O caso das famílias Bóra e Samúko é similar ao da família linguística
Guaikurú, que, no Brasil, apresenta somente a língua Kadiwéu, mas tem outros representantes
fora do Brasil, como o Tóba da Argentina (Rodrigues, 1994, p. 73-74).
Além da inclusão dessas famílias linguísticas, as modificações feitas pela
classificação de 2005 foram as seguintes: na família Arawá, o Jamamadí (Estado do
Amazonas, 450 falantes em 1994) foi reunido com o Kanamantí (Estado do Amazonas, 130
falantes em 1994), formando com ele uma única língua (que já contaria com 800 falantes), ao
mesmo tempo em que se apresenta uma língua que não constava de 1994, o Zuruahá (já
presente na classificação de 1997), e ainda o Banawá (que interpretamos como sendo o
‘Banavá-Jafí’ ou ‘Banawá-Yafí’ das classificações mais antigas), alterações que foram
registradas nesta classificação.
Da família Makú desaparecem as línguas Bará ou Makú-Bará (Estado do
Amazonas, número de falantes desconhecido) e o Guaríba (Estado do Amazonas, 180
falantes), ambas ainda referidas em nossa lista.
Para a família Nambikwára, em 1994 dividida em Nambikwára do Norte (com
5 variedades: Tawandê ou Tagnaní, Lakondê, Latundê, Mamaindê e Nagarotú, ou Negarotê,
segundo a classificação de 1997), Nambikwára do Sul (com 4 variedades: Galera, Kabixí,
Mundúka, Nambikwára do Campo) e Sabanê, apresentaram-se, em 2005, além do conjunto
Nambikwára do Sul, referido como uma única língua, e da língua Sabanê, apenas 3
modalidades do Nambikwára do Norte, mas agora como línguas independentes, o Lakondê, o
Latundê e o Mamaindê, de forma que a família passaria a se constituir de 5 línguas. Todavia,
como se vê em nosso quadro, procuramos conciliar os novos dados populacionais dispostos
9

“A língua Miranha não é utilizada de modo corrente entre os Miranha brasileiros, cuja comunicação é
estabelecida em português, ainda que se encontrem no Brasil antigos falantes desta língua e seus descendentes.
Eles sabem que existem, na Colômbia, grupos Miranha que mantêm a comunicação em língua nativa. No Brasil,
alimentam um antigo interesse de intercâmbio com os Miranha colombianos, afirmando que desejariam "trazer
de lá um professor que pudesse ensinar a língua Miranha" na escola. No entanto, como os conflitos fronteiriços
são constitutivos das nacionalidades de "brasileiro" e "colombiano" em âmbito local, acentua-se o caráter
contrastivo das identidades de "Miranha brasileiro" e "Miranha colombiano", criando dificuldades para que
este tipo de intercâmbio, que não é bem visto pela FUNAI e outros atores locais, venha a se concretizar (...)”.

295

para a família Nambikwára em 2005 com a classificação e indicação das ‘variantes’ das obras
de 1994 e 1997.
Ainda dentro do quadro das famílias menores, vemos que, em 2005, à família
Txapakúra acrescentaram-se 2 línguas, o Kujubím e o Orowín, que não constavam da
classificação de 1994, mas integram a presente classificação. Por outro lado, a família
Yanomámi foi apresentada aglutinadamente com suas 4 línguas dispostas entre parênteses, in
verbis: “Yanomámi (Ninám, Sanumá, Yanomám e Yanomámi), RR, 11.000”, o que pode
levar a presunção de serem meras variedades de uma única língua. Nesse caso, reproduzimos
exatamente a disposição de 1997 e 1986/1994, da qual retiramos (indicados entre colchetes)
os dados demográficos relativos a cada uma dessas línguas.

2.5. Isolados Linguísticos (Quadro V)
Como já se disse, dentre as línguas isoladas, o Irántxe unido ao Mynký (em
1994 considerado apenas um sinônimo do Irántxe, ou o nome de outro povo que também
falava o Irántxe), e o Jabutí, unido ao Arikapú, formaram duas famílias genéticas (a família
Irántxe e a família Jabutí), diminuindo em 3 línguas o quadro de línguas isoladas, que
constava da classificação mais antiga como possuindo 10 línguas.
No entanto, a língua Chiquito (Chiquitano, Tarapecosí), com a maior parte dos
falantes na Bolívia (5.860), é classificada pelo Ethnologue (17ª ed.) como língua isolada, e
assim será considerada neste apêndice10.
Por outro lado, em 2005, não se fez qualquer referência a outra língua isolada
referida pela classificação de 1994: o Awakê (Estado de Roraima, possivelmente 17 falantes).
No entanto, preferimos interpretar tal omissão como um simples lapso, de forma que o Awakê
continuou, nesta classificação, a constar do quadro dos isolados linguísticos brasileiros, que
ainda conteria 8 línguas.

10

Sobre o povo Chiquíto ou Chiquitáno, Santana (2005, p. 12) consigna o seguinte: “O povo Chiquitano, pouco
conhecido no Brasil, é, provavelmente, o grupo mais numeroso da Bolívia oriental, estimado entre 40 e 60 mil
indivíduos. Sua cultura constitui um amálgama, formada pela reunião de etnias distintas e de filiação diversas,
agrupadas pelas Missões Jesuíticas, na Bolívia no séc. XVII. No Brasil, os Chiquitano vivem no estado de Mato
Grosso, na fronteira com a Bolívia, nos municípios de Vila Bela, Cáceres e Porto Esperidião. Os Chiquitano
brasileiros constituem uma população próxima de duas mil pessoas, excetuando-se os que vivem nas áreas
urbanas. Sobre a língua Chiquitano, acredita-se que, tal como a cultura, seja resultado do intercâmbio e ou
fusão de outras várias línguas faladas pelos grupos que se incorporaram nas reduções missionárias. É
considerada isolada, pois não se tem informação comprovada de relação com as grandes famílias linguísticas
amazônicas e do Chaco”.
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Com efeito, ao longo deste apêndice, procuramos adotar a posição de Moore,
Galucio & Gabas Júnior (2008, p. 5), que, ao comentar o quadro classificatório de línguas
disposto em seu artigo, dispõem o seguinte:
Algumas línguas incluídas na tabela podem já estar extintas, mas são listadas
de qualquer maneira, visto que uma busca cuidadosa pode encontrar às vezes
falantes restantes em algum lugar. Se elas não fossem listadas a busca poderia
ser abandonada prematuramente.
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3. Quadros Classificatórios

Para mais enfaticamente demonstrar as condições populacionais das línguas
indígenas brasileiras, utilizamos cores para indicar a situação demográfica de cada língua.
Nesse aspecto, também levamos em conta, embora muitas vezes com base em números
desatualizados, as diversas variedades (ou línguas) de que se constituem algumas línguas (ou
conjunto de línguas mais estreitamente aparentadas) como, por exemplo, o Guaraní, o Kayapó
e o Timbíra. Dessa forma, tais variedades (ou línguas) serão destacadas, como subdivisões,
concomitantemente às marcações (cores) referentes aos dados demográficos globais (e
atualizados) dos conjuntos a que pertencem. Outrossim, as línguas cujo número de falantes
não é conhecido foram consideradas como possuindo menos de 20 falantes. As marcações que
fizemos utilizam o seguinte padrão:

Mais de 5.000 falantes
Entre 1.000 e 5.000 falantes
Entre 500 e 1.000 falantes
Entre 100 e 500 falantes
Entre 20 e 100 falantes
20 falantes ou menos

Além da marcação por cores, aparecem nos quadros, como já foi dito, o sinal
“(*)”, após as línguas e famílias que não aparecem na primeira classificação delineada por
Rodrigues, e ainda os colchetes “[ ]”, dentro dos quais serão registrados dados populacionais
(número de falantes) não atualizados, isto é, relativos à obra de 1986/1994.
No final deste apêndice, fizemos constar um índice para facilitar a localização
de cada língua e família dentro dos quadros.

Tronco Tupí
Famílias

Línguas

Arikém

Karitiána, RO, 206

Jurúna

Jurúna

Mondé

(Yurúna, Yudjá), MT, 278

Arára do Beiradão

Gavião

(ou do Apurinã), MT, 5? (*)

(Ikõrõ, Digüt), RO, 436

Aruá, RO, 58

Mondé

Cinta-Larga

Paitér

MT, RO, 1.900

(Suruí de Rondônia), RO, 920

Mundurukú Kuruáya, PA, 5
Ramaráma

Xipáya, PA, 2 (*)

Káro
(Arára, Urukú), RO, 184

(Sanamaikã, Salamãi), RO, ?

Mundurukú, PA, AM, 7.500
Itogapúk
(Ntogapíd), RO, [95]

Akuntsú, RO, 6 (*)

Makuráp, RO, 267

Tuparí, RO, 338

Kepkiriwát, RO, 0 (*)

Sakirabiát (Mekém Mequém,

Wayoró

Mequéns), RO, 66 (*)

(Ajurú), RO, 15

Guajá, MA, 280

Parintintín (Kagwahív, Kawahíb)

Tuparí

Akwáwa
Asuriní do Tocantins (A.

Guaraní, 30.000

do Trocará, Akwáwa), PA,
303

Suruí do Tocantins

Júma, AM, 7
Karipúna, RO, 1 (*)

[7.000]

Parintintín (kagwahív), AM, 156

Mbyá (Mbüá, Mbiá), RS, SC, PR, SP,

Parakanã, PA, 800

RJ, ES [2.248]

Tenharín, AM, 585
Uruewauwáu (Jupaú), RO, 87

Nhandéva (Txiripá),
PR, SP, MS [4.900]

Amondáwa, RO, 83 (*)

Kaapór (Urubú, Urubú-Kaapór), MA,

Anambé (Turiwára?), PA, 2

Kamayurá, MT, 355

Apiaká, MT, 2

Kayabí, MT, 1.000

Araweté, PA, 278
Asuriní do Xingu (A. do

800

Kokáma

Tapirapé, MT, 438
Tenetehára
Guajajára, MA, 13.100
Tembé, MA, PA, 820

Wayampí (Oyampí), AP, 525

Kokáma, AM, [?]

Xetá, PR, 3

Aurê-Aurá, MA, 2 (*)

Omágua (Kambéba), AM, [?]

Zo’é (Jo’é, Puturú), PA, 152 (*)

Avá-Canoeiro,

Nheengatú, AM, 3.000

GO, TO, 16

(L.G.Amaz. - Tupí Moderno)

Coatinema, Awaeté), PA, 106

Relativ.
Isolados

Kayová (Kaiwá), MS,

Diahói, AM, 50

(Aikewára, Mudjetíre), PA,
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Amanayé, PA, [?]
TupíGuaraní

Zoró, MT, RO, 414

Awetí, MT, 138

Mawé (Sateré), AM, PA, 7.134

Puruborá, RO, 2

Quadro I: Classificação do tronco Tupí no Brasil, com base em Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005).

Tronco Macro-Jê
Famílias

Línguas

Boróro

Boróro

Umutína

(Orarí), MT, 300

(Barbados), MT, 0

Botocudo

Krenák
(Botocudo, Nakrehé), MG, 6

Apinayé (Apinajé) [GO, 508]
Kaingáng (Coroado)

Kreen-akarôre (Panará), MT, PA,
Suyá, MT, 334

RS, SC, PR, SP, 25.000

Tapayúna (Beiço de Pau), MT, 58
Kaingáng do Paraná
Kaingáng Central
Kaingáng do Sudoeste
Kaingáng do Sudeste

Akwén (Akwẽ)

202

Xakriabá (Xikriabá), MG, [?]
Xavánte (A’wẽ), MT, 9.602
Xerénte (Akwẽ), TO, 1.814

Xokléng
Timbíra

(Aweikóma), SC, 757

MA, PA, TO, 4.445

Canela Apániekra, MA, [274]

Jê
Kayapó
(Mebengokré), MT, PA, 8.148

Gorotíre, PA, [1.030]
Kararaô, PA, [26]
Kokraimorô, PA [120]
Kubenkrangnotí, PA, [?]
Kubenkrankêgn, PA, [361]
Menkrangnotí, PA, [?]
Xikrín, PA, [469]
Txukahamãe (Mentuktíre), MT,

Canela Ramkókamekra, MA [718]
Gavião do Pará
(Parakáteye), PA, [173]

Gavião do Maranhão (Pukobyé),
MA, [306]
Krahô, TO, [894]
Krẽyé (Krenjé), MA, [30]
Krikatí (Krinkatí), MA, [325]

[202]

Karajá

Maxakalí

Javaé, TO, 919

Karajá, GO, TO, 2.500

Xambioá, TO, 185

Maxakalí, MG, 802

Pataxó, BA, [(1.752) ?]

Pataxó Hãhãhãe,

Guató, MS, 5?
Relativ.
Isolados

BA, [(1.270) ?]

Rikbák (Rikbaktsá, Erikbaktsá,

Yatê (Carnijó, Fulniô),

Canoeiro), MT, 909

PE, 2.930

Ofayé (Opayé, OfayéXavánte), MS, 5?

Quadro II: Classificação do tronco Macro-Jê, com base em Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005).

Famílias Maiores
Famílias

Línguas

Apurinã

Palikúr, AP, 918

Wapixána, RR, 6.500

Ashanínka (Axáninka,

Paresí

Kámpa), AC, AM, 813

(Arití, Halití), MT, 1.293

Warekéna (Werekéna),

(Ipurinã), AC, AM, 2.779

Baníwa do Içana
Aruák

AM, 5.141 (conjunto dialetal)
(Koripáko, Karútana e outros)
(Quadro anexo seguinte)

Mandawáka, AM, [(24) ?]

Tariána (Taliáseri), AM, 55

Mehináku

Teréna

(Meináco), MT, 199

(Teréno), MS, SP, 15.795

(Betóya)

Waurá, MT, 321
Yabaána, AM, [?]
Yawalapití, MT, 208

(Var. Yuruparí-tapúya (Íyemi))

Taulipáng (Taurepã,

Arára do Xingu (do Pará)

Kapóng ([Akawáio],

Tiriyó

(Ukarangmã), PA, 195

Patamóna), [RR], 50 (*)

(Tirió), PA, 735

Bakairí (Kúra), MT, 950

Kaxuyána, PA, 69

Waimirí (Waimirí-

Galibí (do Oiapoque)

Kuikúru, MT, 417

Waiwái, [PA, RR],

Hixkaryána, AM, 308 ?

Makuxí, RR, 16.500

Warikyána, PA, [300]

Ikpéng (Txikão), MT, 319

Matipú, MT, 119

Wayána

Ingarikó, RR, 675

Nahukwá

Yekuána (Mayongóng,

(Nafukwá), MT, 105

Makiritáre), RR, 426

Amawáka, AM, 220 ?

Korúbo, AM, 250 (*)

Nukiní (Nukuíni), AC,

Jamináwa (Yamináwa), AC,

Kulíno (Kulína), AM, 20 (*)

Poyanáwa, AC, 403

Marúbo, AM, 1.043

Shanenáwa (Katukína

Kaxararí, AM e RO, 269

Matís, AM, 239

Shawandáwa (Arára,

Kaxinawá, AC, 3.964

Matsés (Mayorúna), AM, 829

Yawanawá, AC, 450

Kontanáwa, AC, 240 (*)

Náwa, AC, 280 (*)

(Karíña), AP, 28

Katukína (do Acre),

Tukáno

AM, 491 (Var. Túkedákenei) e outras.

Kalapálo, MT, 415

618

Páno

Maxinéri, AM, 459

Salumã (Enawenê-nawê), MT, 320

(Aparaí), PA, [135]
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Manitenéri, AC, [530]

Baré, AM, 0

Apalaí

Karíb

Píro

AC e AM, 318

Pemóng), RR, 532

Atroarí), AM, 931
2.020

(Urukuyána), PA, 415

458

do Feijó), AC, 458 (*)
Xawandáwa), AC, 200 (*)

Arapáso

Karapanã (Karapanã-tapúya, Mehtã),

Tukáno

(Koneá), AM, 328

AM, 42

(Dahseyé), AM [2.635]

Bará, AM, 39 (*)

Kubéwa (Kubéu, Kubewána,

Tuyúka (Dohká-Poára),

Pamíwa), AM, 287

AM, 593

Barasána, AM, 61

Mirití-tapúya

Wanána

(Mirití, Neenoá), AM, 95

(Kótiria), AM, 447

Desána (Desáno, Winá),

Pirá-tapúya

Yebá-masã (Yepá-mahsã,

AM, 1.531

(Waíkana), AM, 1.004

Yepá-matsó) , AM, [55]

Jurití (Yurití-tapúya,

Siriána

Wahyára), AM, 35

(Suriána, Surirá), AM, 17

Quadro III: Famílias Aruák, Karíb, Páno e Tukáno (línguas faladas no Brasil), com base em
Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005) e Aguiar (2007) (família Páno).
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As línguas Kontanáwa, Náwa e Shanenáwa (família Páno) foram acrescentadas à classificação com base em
Aguiar (2007).

Famílias Maiores (anexo)
Baníwa do Içana (Família Aruák) – AM, 5.141 falantes
Alguns Dialetos
Conjuntos

Karútana
(Baixo Içana)

Nome em Baníwa do Içana

Nome em Língua Geral

Significado

Adáru-minanei

Arára-tapúya

Gente da arara

Dzawí-minanei

Yawareté-tapúya

Gente da onça

Mapátse-dákenei

Yuruparí-tapúya

Gente do jurupari

Wádzoli-dákenei

Urubú-tapúya

Gente do urubu

Adzáneni, Adyána, Adyánene Tatú-tapúya

Gente do tatu

Koripáko

Héma-dákene

Tapiíra-tapúya

Gente da anta

(Alto Içana)

Kapité-mnanei

Kuatí-tapúya

Gente do quati

AM,1.115 (*)

Outros
grupos

Kumadá-mnanei, Kumándene Ipéka-tapúya, Pato-tapúya

Gente do pato

Payualíene, Padzoalíene

Pakú-tapúya

Gente do pacu

Aini-dákenei, Máulieni

Káwa-tapúya

Gente da vespa

Awádzurunai

Akutí-tapúya

Gente da cutia

Dzúreme, Dzúremene

Yibóya-tapúya, Búia-tapúya

Gente da jiboia

Hohôdene, Hôho

---------------------

?

Kadaupurítana, Kataporítana

Pixúna-tapúya

Gente do preto (?)

Mápanai, Mápa-dákenei

Íra-tapúya

Gente da abelha

Moríwene

Sukuriyú-tapúya

Gente da sucuri

Walipéri-dákenei

Siusí-tapúya

Gente das Plêiades

Quadro IIIa: Alguns dialetos do Baníwa do Içana, segundo Rodrigues (1986/1994).

Famílias Menores
Famílias

Línguas

Banawá (Banavá-Jafí), AM,
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Arawá

Dení, AM, 736

Kulína (Madihá), AC,

Jamamadí ([Yamamadí],

Paumarí, AM, 870

Kanamantí), AM, 800

Bóra (*)

Jarawára, AM, 160

Zuruahá, AM, 143 (*)

AM, 2.318

Miránha (Bóra), AM, 613 (*)

Guaikurú

Kadiwéu, MS, 1.592

Irántxe (*)

Irántxe

Mynký (Münkü,

(Iránxe), MT, 326

Menký), MT, 78 (*)

Jabutí (*)

Arikapú, RO, 19

Jabutí

Kanamarí, AM, 1.327

Katukína do Biá

Txunhuã-djapá

(Jutaí), AM, 289

(Tsohóm-djapá), AM, 100

Bará (Makú-Bará), AM, [?]

Guaríba (Waríwa-

Nadêb

tapúya), AM, [180]

(Nadëb), AM, 480?

Dâw (Kamã, Dou?), AM, 83

Húpda, AM, 1.431?

Yahúp, AM, 400

Múra, AM, ?

Pirahã, AM, 360

Katukína

(Jeoromitxí), RO, 123

Katawixí, AM, ?

Makú

Múra

Nambikwára do Norte, RO,
MT

Nambikwára

Tawandê (Tagnaní), ?, ?
Nambikwára do Sul
MT, 663

Samúko (*)

Lakondê, RO, 1

Mamaindê, MT, 103

Latundê, RO, 20

Nagarotú, ?, ?

Galera, Kabixí,
Mundúka,
Nambikwára do Campo

Chamacoco, MS, 40

(11.000)

Warí (Pakaanóva,

Kujubím, RO, 27 (*)

Torá, AM, 51

Orowín (Oro Wín), RO, 50 (*)

Urupá, RO, 150

Ninám (Yanám), RR, [466]

Yanomám (Yainomá),

Yanomámi, AM e RR,

RR, [6.000]

[2.000]

Txapakúra

Yanomámi

Sabanê, RO, 15

Orowarí), RO, 1.930

Sanumá, RR, [462]

Quadro IV: Família Arawá e outras famílias com poucas línguas no Brasil, com base em
Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005).

Aikaná (Huarí, Corum-

Awakê, RR, [17 ?]

Chiquito (Chiquitano),

Kanoê (Kapixaná),

Kwazá (Kwayá, Coaiá,

RO, 6

Arára), RO, 25

Máku, RR, 1

Tikúna

Trumái,

(Tukúna), AM, 32.613

MT, 120

biara, Tubarão), RO, 264

MT, 2.000 (*)

Isolados

Quadro V: Línguas Isoladas, com base em Rodrigues (1986/1994, 1997, 2005).
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4. Índice de Línguas

A relação seguinte procura reunir todos os etnônimos apresentados em
Rodrigues (1986/1994, 1997 e 2005), inclusive aqueles que, por razões tipográficas, não
puderam aparecer no reduzido espaço dos quadros classificatórios deste apêndice.
No entanto, não foram registrados muitos etnônimos que designam línguas ou
famílias extintas há muito tempo, como as famílias Karirí e Purí, e línguas como o Jaikó
(família Jê), o Kabixiána (família Arikém) e o próprio Tupinambá (família Tupí-Guaraní),
que, embora tenha sido descrito, e hoje, em certa medida, sobrevive no Nheengatú (Tupí
moderno), não é mais falado.
Da mesma forma, não se registram línguas localizadas fora do território
brasileiro, ainda que integrem famílias com línguas no Brasil, como o Chiriguáno (família
Tupí-Guaraní) e o Moré (família Txapakúra), ambos falados na Bolívia.
O índice apresenta nomes de famílias linguísticas: (‘n. família’); nomes de
línguas; nomes de conjuntos de dialetos (‘conj.’), como é caso das línguas ou conjuntos
Guaraní, Tenetehára, Kayapó, etc., e os nomes das línguas ou dialetos que compõem tais
conjuntos. No caso das famílias linguísticas, o índice simplesmente remete a um dos 5
quadros principais dispostos neste apêndice. Quanto às línguas, elas receberão a indicação da
família (‘fam.’) a que pertencem e, se for o caso, do tronco a que se filia tal família (“tronco
Tupí” (Quadro I) e “tronco Macro-Jê” (Quadro II).
No entanto, se se tratar de família que não pertença a nenhum desses troncos, o
quadro em questão será indicado: “Famílias Maiores” ‘(f. maiores)’, para as famílias Aruák,
Karíb, Páno e Tukáno (Quadro III); “Famílias Menores” ‘(f. menores)’, para as demais
famílias (Quadro IV).
No caso de uma língua (ou conjunto) para a qual se apresentem diversas
variantes (dialetos), cada uma delas terá indicado o conjunto (‘conj.’) a que pertencem e, em
seguida, o nome da família em que se aloja tal conjunto (ou língua).
A propósito, nesse índice, também fizemos constar uma lista com nomes de
vários dialetos que compõem a língua ou conjunto dialetal Baníwa do Içana (família Aruák), o
que foi feito numa tabela à parte (Quadro IIIa), anexa ao Quadro III das ‘Famílias Maiores’.
Dentro deste conjunto, indicaram-se dois subconjuntos (subconj.) de dialetos: o Karútana
(com dialetos falados no baixo rio Içana) e Koripáko (com dialetos falados no alto Içana).
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Uma língua que pertença a um tronco, mas não integra uma família, será
marcada como relativamente isolada (‘rel. isolada’), com imediata identificação do respectivo
tronco (Tupí ou Macro-Jê). Um isolado linguístico “completo”, isto é, uma língua que não
integra família nem tronco, será referida simplesmente como ‘Isolada’ e será encontrada no
Quadro V (“Isolados”).

Adáru-minanei (Arára-tapúya): subconj.

Apániekra: v. Canela.

Karútana; conj. Baníwa do Içana; fam.

Aparaí: = Apalaí

Aruák. (f. maiores – anexo).

Apiaká: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Adzáneni (Adyána, Adyánene, Tatú-

Apinayé (Apinajé): fam. Jê; tronco Macro-Jê

tapúya): subconj. Koripáko; conj. Baníwa

Apurinã (Ipurinã): fam. Aruák. (f. maiores)

do Içana; fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Arapáso (Arapásu, Koneá): fam. Tukáno. (f.

Aikaná (Aikanã, Corumbiara, Huarí,

maiores)

Kasupá, Masaká, Mundé, Tubarão):

Arára: = Káro

Isolada.

Arára: = Kwazá

Aikewára: = Suruí do Tocantins

Arára: = Shawandáwa

Aini-dákenei (Máulieni, Káwa-tapúya):

Arára do Beiradão (Arára do Apurinã):

conj. Baníwa do Içana; fam. Aruák.
(f. maiores – anexo).
Ajurú: = Wayoró

fam. Mondé; tronco Tupí.
Arára do Xingu (Arára do Pará,
Ukarangmã): fam. Karíb. (f. maiores)

Akawáio: = Kapóng

Arára-tapúya: = Adáru-minanei

Akwáwa: n. conjunto; fam. Tupí-Guaraní;

Arawá: n. família. (f. menores)

tronco Tupí.

Arawák: = Aruák

Akwáwa: = Asuriní do Tocantins

Araweté: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Akwẽ (Akwén): fam. Jê; tronco Macro-Jê.

Arikapú: fam. Jabutí. (f. menores)

Akwẽ: = Xerénte

Arikém: n. família; tronco Tupí.

Akuntsú: fam. Tuparí; tronco Tupí.

Arikpaktsá: = Rikbák

Akutí-tapúya: = Awádzurunai

Arití: = Paresí

Amanayé: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Aruá: fam. Mondé; tronco Tupí.

Amawáka: fam. Páno. (f. maiores)

Aruák: n. família. (f. maiores)

Amondáwa: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Ashanínka (Axáninka, Kámpa): fam. Aruák.

Anambé (Turiwára?): fam. Tupí-Guaraní;

(f. maiores)

tronco Tupí.
Apalaí (Aparaí): fam. Karíb. (f. maiores)

Asuriní do Coatinema: = Asuriní do Xingu
Asuriní do Tocantins (Asuriní do Trocará,
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Akwáwa): conj. Akwáwa; fam. TupíGuaraní; tronco Tupí.
Asuriní do Xingu (A. do Coatinema,
Awaeté): fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Canela Ramkókamekra: conj. Timbíra; fam.
Jê; tronco Macro-Jê.
Canoeiro: v. Avá-Canoeiro
Canoeiro: = Rikbák

Atroarí: v. Waimirí.

Carnijó: = Yatê

Aurê-Aurá: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Chamacoco: fam. Samúko. (f. menores)

Avá-Canoeiro: fam. Tupí-Guaraní; tronco

Chiquito (Chiquitano): (Isolada)

Tupí.
Awádzurunai (Akutí-tapúya): conj. Baníwa
do Içana; fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Cinta-Larga: fam. Mondé; tronco Tupí.
Coaiá: = Kwazá
Coroado: = Kaingáng

Awaeté: = Asuriní do Xingu

Corumbiara: = Aikaná

Awakê: Isolada.

Dahseyé: = Tukáno

A’wẽ: = Xavánte

Dâw (Kamã, Dou?): fam. Makú. (f. menores)

Aweikóma: = Xokléng

Dení: fam. Arawá. (f. menores)

Awetí: rel. Isolada; tronco Tupí.

Desána (Desáno, Winá): fam. Tukáno. (f.

Axáninka: = Ashanínka
Bakairí (Kúra): fam. Karíb. (f. maiores)
Banawá (Banavá-Jafí): fam. Arawá. (f.
menores)

maiores)
Diahói: conj. Parintintín; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.
Digüt: = Gavião; fam. Mondé

Baníwa do Içana: fam. Aruák. (f. maiores)

Dohká-poára: = Tuyúka

Bará: fam. Tukáno. (f. maiores)

Dou: = Dâw?; fam. Makú.

Bará (Makú-Bará): fam. Makú. (f. menores)

Dzawí-minanei (Yawareté-tapúya): subconj.

Barasána (Barasáno): fam. Tukáno. (f.
maiores)
Barbados: = Umutína

Karútana; conj. Baníwa do Içana; fam.
Aruák. (f. maiores – anexo).
Dzúreme (Dzúremene, Yibóya-tapúya,

Baré: fam. Aruák. (f. maiores)

Búia-tapúya ): conj. Baníwa do Içana;

Beiço de Pau: = Tapayúna

fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Betóya: = Tukáno, n. família.

Enawenê-nawê: = Salumã

Bóra: n. família. (f. menores)

Erikbaktsá: = Rikbák

Boróro: n. família; tronco Macro-Jê.

Fulniô: = Yatê

Boróro (Boróro Oriental, Orarí): fam.

Galera: conj. Nambikwára do Sul; fam.

Boróro; tronco Macro-Jê.
Botocudo: n. família; tronco Macro-Jê.
Botocudo: = Krenák
Búia-tapúya: = Dzúreme
Canela Apániekra: conj. Timbíra; fam. Jê;
tronco Macro-Jê.

Nambikwára. (f. menores)
Galibí (Galibí do Oiapoque, Karíña): fam.
Karíb. (f. maiores)
Gavião (Ikõrõ, Digüt): fam. Mondé; tronco
Tupí.
Gavião do Maranhão (Pukobyé): conj.
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Timbíra; fam. Jê; tronco Macro-Jê.
Gavião do Pará (Parakáteye): conj. Timbíra;
fam. Jê; tronco Macro-Jê.
Gorotíre: conj. Kayapó; fam. Jê; tronco
Macro-Jê.

Jamamadí (Yamamadí, Kanamantí): fam.
Arawá. (f. menores)
Jamináwa: = Yamináwa
Jarawára: fam. Arawá. (f. menores)
Javaé: fam. Karajá; tronco Macro-Jê.

Guaikurú: n. família. (f. menores)

Jê: n. família; tronco Macro-Jê.

Guajá: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Jeoromitxí: = Jabutí (língua)

Guajajára: conj. Tenetehára; fam. Tupí-

Jo’é: = Zo’é

Guaraní; tronco Tupí.
Guaraní: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.
Guaríba (Waríwa-tapúya): fam. Makú. (f.
menores)
Guató: rel. Isolada; tronco Macro-Jê.

Júma: conj. Parintintín; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.
Jupaú: = Uruewauwáu
Jurití (Yurití-tapúya, Wahyára): fam.
Tukáno. (f. maiores)

Hãhãhãe: = Pataxó Hãhãhãe

Jurúna: n. família; tronco Tupí.

Halití: = Paresí

Jurúna (Yurúna, Yudjá): fam. Jurúna; tronco

Héma-dákene (Tapiíra-tapúya): subconj.

Tupí.

Koripáko; conj. Baníwa do Içana; fam.

Jutaí: = Katukína do Biá

Aruák. (f. maiores – anexo).

Kaapór (Urubú, Urubú-Kaapór): fam.

Hixkaryána: fam. Karíb. (f. maiores)
Hohôdene (Hôho): conj. Baníwa do Içana;
fam. Aruák. (f. maiores – anexo).
Huarí: = Aikaná
Húpda: fam. Makú. (f. menores)

Tupí-Guaraní; tronco Tupí.
Kabixí (Nambikwára do Sararé): conj.
Nambikwára do Sul; fam. Nambikwára. (f.
menores)
Kadaupurítana (Kataporítana, Pixúna-

Ikpéng (Txikão): fam. Karíb. (f. maiores)

tapúya): conj. Baníwa do Içana;

Ikõrõ: = Gavião

fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Ingarikó: fam. Karíb. (f. maiores)

Kadiwéu: fam. Guaikurú. (f. menores)

Ipéka-tapúya: = Kumadá-mnanei

Kagwahíva: = Parintintín (grupo)

Ipurinã: = Apurinã

Kaingáng (Coroado): fam. Jê; tronco Macro-

Irántxe: n. família. (f. menores)
Irántxe (Iránxe): fam. Irántxe. (f. menores)
Íra-tapúya: = Mápanai
Itogapúk (Ntogapíd): fam. Ramaráma; tronco
Tupí.

Jê.
Kaiwá (Kayová): conj. Guaraní; fam. TupíGuaraní; tronco Tupí.
Kalapálo: fam. Karíb. (f. maiores)
Kamã: = Dâw

Íyemi: = Yuruparí-tapúya (v. Tariána)

Kamayurá: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Jabutí: n. família. (f. menores)

Kambéba: = Omágua

Jabutí (Jeoromitxí): fam. Jabutí. (f. menores)

Kámpa: = Ashanínka

Jaikó: fam. Jê; tronco Macro-Jê (extinta)

Kanamantí: = Jamamadí
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Kanamarí: fam. Katukína. (f. menores)

Kaxinawá: fam. Páno. (f. maiores)

Kanoê (Kapixaná): Isolada.

Kaxuyána: fam. Karíb. (f. maiores)

Kapité-mnanei (Kuatí-tapúya): subconj.

Kayabí: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Koripáko; conj. Baníwa do Içana; fam.
Aruák. (f. maiores – anexo).

Kayapó (Mebengokré): fam. Jê; tronco
Macro-Jê.

Kapixaná: = Kanoê

Kayová: = Kaiwá

Kapóng (Akawáio, Patamóna): fam. Karíb.

Kepkiriwát: fam. Tuparí; tronco Tupí.

(f. maiores)
Karajá: n. família; tronco Macro-Jê.
Karajá: fam. Karajá; tronco Macro-Jê.
Karapanã (Karapanã-tapúya, Mehtã): fam.
Tukáno. (f. maiores)
Kararaô: conj. Kayapó; fam. Jê; tronco
Macro-Jê.
Karíb: n. família. (f. maiores)

Koaiá: = Kwazá
Kokáma: n. conjunto; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.
Kokáma (Kokáma-Kokamíla): conj.
Kokáma; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.
Kokraimorô: conj. Kayapó; fam. Jê; tronco
Macro-Jê.

Karíña: = Galibí (do Oiapoque)

Koneá: = Arapáso

Karipúna: conj. Parintintín; fam. Tupí-

Kontanáwa: fam. Páno. (f. Maiores)

Guaraní; tronco Tupí.

Koripáka (Koripáko, Kuripáko): subconj.

Karitiána: fam. Arikém; tronco Tupí.

do conj. Baníwa do Içana [dialetos

Karnijó: = Yatê

Adzáneni, Héma-dákene, Kapité-mnanei,

Káro (Arára, Urukú): fam. Ramaráma;

Kumadá-mnanei, Payualíene]; fam. Aruák.

tronco Tupí.
Karútana: subconj. do conj. Baníwa do Içana

(f. maiores – anexo).
Korúbo: fam. Páno. (f. maiores)

[dialetos Adáru-minanei, Dzawí-minanei,

Kótiria: = Wanána

Mapátse-dákenei, Wádzoli-dákenei]; fam.

Krahô: conj. Timbíra; fam. Jê; tronco Macro-

Aruák. (f. maiores – anexo).

Jê.

Kasupá: = Aikaná

Kreen-akarôre: = Panará

Kataporítana: = Kadaupurítana

Krenák (Botocudo, Nakrehé): fam.

Katawixí: fam. Katukína. (f. menores)

Botocudo; tronco Macro-Jê.

Katukína: n. família. (f. menores)

Krenjé: = Krẽyé

Katukína (do Acre): fam. Páno. (f. maiores)

Krẽnyé: = Krẽyé

Katukína do Biá (Jutaí): fam. Katukína. (f.

Krẽyé (Krenjé, Krẽnyé): conj. Timbíra; fam.

menores)
Katukína do Feijó: = Shanenáwa
Kawahíb: = Parintintín (grupo)

Jê; tronco Macro-Jê.
Krikatí (Krinkatí): conj. Timbíra; fam. Jê;
tronco Macro-Jê.

Káwa-tapúya: = Aini-dákenei

Kuatí-tapúya: = Kapité-mnanei

Kaxararí: fam. Páno. (f. maiores)

Kubenkrangnotí: conj. Kayapó; fam. Jê;
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tronco Macro-Jê.
Kubenkrankêgn: conj. Kayapó; fam. Jê;
tronco Macro-Jê.
Kubéwa (Kubéu, Kubewána, Pamíwa): fam.
Tukáno. (f. maiores)

maiores)
Mápanai (Mápa-dákenei, Íra-tapúya):
conj. Baníwa do Içana; fam. Aruák.
(f. maiores – anexo).
Mapátse-dákenei (Yuruparí-tapúya):

Kuikúru: fam. Karíb. (f. maiores)

subconj. Karútana; conj. Baníwa do Içana;

Kuisí-tapúya: = Túke-dákenei

fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Kujubím: fam. Txapakúra. (f. menores)

Marúbo: fam. Páno. (f. maiores)

Kulína (Madihá): fam. Arawá. (f. menores)

Masaká: = Aikaná

Kulíno (Kulína): fam. Páno. (f. maiores)

Matipú: fam. Karíb. (f. maiores)

Kumadá-mnanei (Kumándene, Ipéka-

Matís: fam. Páno. (f. maiores)

tapúya, Pato-tapúya ): subconj. Koripáko;

Matsés (Mayorúna): fam. Páno. (f. maiores)

conj. Baníwa do Içana; fam. Aruák.

Máulieni: = Aini-dákenei

(f. maiores – anexo).

Mawé (Sateré): rel. Isolada; tronco Tupí.

Kúra: = Bakairí

Maxakalí: n. família; tronco Macro-Jê.

Kuripáko: = Koripáka

Maxakalí: fam. Maxakalí; tronco Macro-Jê.

Kuruáya: fam. Mundurukú; tronco Tupí.

Maxinéri: conj. Píro; fam. Aruák. (f. maiores)

Kwazá (Kwayá, Coaiá, Koaiá, Arára):

Mayongóng: = Yekuána

Isolada.
Lakondê: conj. Nambikwára do Norte; fam.
Nambikwára. (f. menores)
Latundê: conj. Nambikwára do Norte; fam.
Nambikwára. (f. menores)
Língua Geral Amazônica: = Nheengatú

Mayorúna: = Matsés
Mbyá (Mbüá, Mbiá): conj. Guaraní; fam.
Tupí-Guaraní; tronco Tupí.
Mebengokré: = Kayapó
Mehináku (Meináco): fam. Aruák. (f.
maiores)

Macro-Jê: tronco.

Mehtã: = Karapanã

Madihá: = Kulína

Meináco: = Mehináku

Makiritáre: = Yekuána

Mekém: = Sakirabiát

Máku: Isolada.

Menký: = Mynký

Makú: n. família. (f. menores)

Menkrangnotí: conj. Kayapó; fam. Jê; tronco

Makú-Bará: = Bará

Macro-Jê.

Makúna: = Yebá-masã

Mentuktíre: = Txukahamãe

Makuráp: fam. Tuparí; tronco Tupí.

Mequém, Mequéns: = Sakirabiát

Makuxí: fam. Karíb. (f. maiores)

Miránha: fam. Bóra. (f. menores)

Mamaindê: conj. Nambikwára do Norte; fam.

Mirití-tapúya (Mirití, Neenoá): fam.

Nambikwára. (f. menores)

Tukáno. (f. maiores)

Mandawáka: fam. Aruák. (f. maiores)

Mondé: n. família; tronco Tupí.

Manitenéri: conj. Píro; fam. Aruák. (f.

Mondé (Sanamaikã, Salamãi): fam. Mondé;
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tronco Tupí.
Moríwene (Sukuriyú-tapúya): conj. Baníwa
do Içana; fam. Aruák. (f. maiores – anexo).
Mudjetíre: = Suruí do Tocantins

Ntogapíd: = Itogapúk
Nukiní (Nukuíni): fam. Páno. (f. maiores)
Ofayé (Ofayé-Xavánte, Opayé): rel. Isolada;
tronco Macro-Jê.

Mundé: = Aikaná

Ofayé-Xavánte: = Ofayé

Mundúka: conj. Nambikwára do Sul; fam.

Opayé: = Ofayé

Nambikwára. (f. menores)
Mundurukú: n. família; tronco Tupí.

Omágua: conj. Kokáma; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.

Mundurukú: fam. Mundurukú; tronco Tupí.

Orarí: = Boróro (língua)

Múra: n. família. (f. menores)

Orowarí: = Warí

Múra: fam. Múra. (f. menores)

Orowín (Oro Wín): fam. Txapakúra.

Mynký (Münkü, Menký): fam. Irántxe. (f.
menores)
Nadêb (Nadëb, Nadób): fam. Makú. (f.
menores)
Nafukwá: = Nahukwá
Nagarotú: conj. Nambikwára do Norte; fam.
Nambikwára. (f. menores)

(f. menores)
Oyampí: = Wayampí
Padzoalíene: = Payualíene
Paitér (Suruí de Rondônia, Suruí do
Jiparaná): fam. Mondé; tronco Tupí.
Pakaanóva: = Warí
Pakú-tapúya: = Payualíene

Nahukwá (Nafukwá): fam. Karíb. (f. maiores)

Palikúr: fam. Aruák. (f. maiores)

Nakrehé: = Krenák

Pamíwa: = Kubéwa

Nambikwára: n. família. (f. menores)

Panará (Kreen-akarôre): fam. Jê; tronco

Nambikwára do Campo: conj. Nambikwára
do Sul; fam. Nambikwára. (f. menores)
Nambikwára do Norte: fam. Nambikwára. (f.
menores)

Macro-Jê.
Páno: n. família. (f. maiores)
Parakanã: conj. Akwáwa; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.

Nambikwára do Sararé: = Kabixí

Parakáteye (Parakáteje): = Gavião do Pará

Nambikwára do Sul: fam. Nambikwára. (f.

Paresí (Halití): fam. Aruák. (f. maiores)

menores)
Náwa: fam. Páno. (f. maiores)
Neenoá: = Mirití-tapúya

Parintintín: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.
Parintintín (Kagwahíva, Kawahíb): conj.
Parintintín; fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí

Negarotê: = Nagarotú

Patamóna: = Kapóng

Nhandéva (Txiripá): conj. Guaraní; fam.

Pataxó: fam. Maxakalí; tronco Macro-Jê.

Tupí-Guaraní; tronco Tupí.
Nheengatú (Língua Geral Amazônica, Tupí
Moderno): fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.
Ninám (Yanám): fam. Yanomámi. (f.
menores)

Pataxó Hãhãhãe (Hãhãhãe): fam. Maxakalí;
tronco Macro-Jê.
Pato-tapúya: = Kumadá-mnanei
Paumarí: fam. Arawá. (f. menores)
Payualíene (Padzoalíene, Pakú-tapúya):
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subconj. Koripáko; conj. Baníwa do Içana;

Suriána: = Siriána

fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Surirá: = Siriána

Pemón (Pemóng): = Taulipáng

Suruí de Rondônia (do Jiparaná): = Paitér

Pirá-tapúya (Waíkana): fam. Tukáno. (f.

Suruí do Tocantins (Aikewára, Mudjetíre,

maiores)
Pirahã: fam. Múra. (f. menores)

Sororós): conj. Akwáwa; fam.
Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Píro: fam. Aruák. (f. maiores)

Suyá: fam. Jê; tronco Macro-Jê.

Pixúna-tapúya: = Kadaupurítana

Tagnaní: = Tawandê

Poyanáwa: fam. Páno. (f. maiores)

Taliáseri: = Tariána

Pukobyé: = Gavião do Maranhão

Tapayúna (Beiço de Pau): fam. Jê; tronco

Puruborá: rel. Isolada; tronco Tupí.

Macro-Jê.

Puturú: = Zo’é

Tapiíra-tapúya: = Héma-dákene

Ramaráma: n. família; tronco Tupí.

Tapirapé: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Ramkókamekra: v. Canela.

Tariána (Taliáseri) [var. Yuruparí-tapúya

Rikbák (Rikbaktsá, Erikbaktsá,

(Íyemi)]: fam. Aruák. (f. maiores)

Arikpaktsá, Canoeiro): rel. Isolada; tronco

Tatú-tapúya: = Adzáneni

Macro-Jê.

Taulipáng (Taurepã, Pemón, Pemóng): fam.

Sabanê: fam. Nambikwára. (f. menores)
Sakirabiát (Sakirabiár, Mekém, Mequém,
Mequéns): fam. Tuparí; tronco Tupí.
Salamãi: = Mondé
Salumã (Enawenê-nawê): fam. Aruák. (f.
maiores)

Karíb. (f. maiores)
Taurepã: = Taulipáng
Tawandê (Tagnaní): conj. Nambikwára do
Norte; fam. Nambikwára. (f. menores)
Tembé: conj. Tenetehára; fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.

Samúko: n. família. (f. menores)

Tenetehára: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

Sanamaikã: = Mondé

Tenharín: conj. Parintintín; fam. Tupí-

Sanumá: fam. Yanomámi. (f. menores)

Guaraní; tronco Tupí.

Sateré: = Mawé

Teréna (Teréno): fam. Aruák. (f. maiores)

Shanenáwa (Katukína do Feijó) : fam. Páno.

Tikúna (Tukúna): Isolada.

(f. maiores)

Timbíra: fam. Jê; tronco Macro-Jê.

Shawanáwa: = Shawandáwa

Tiriyó (Tirió): fam. Karíb. (f. maiores)

Shawandáwa (Arára, Shawanáwa,

Torá: fam. Txapakúra. (f. menores)

Xawanáwa): fam. Páno. (f. maiores)
Siriána (Suriána, Surirá): fam. Tukáno. (f.
maiores)

Trumái: Isolada.
Tsohóm-djapá: = Txunhuã-djapá
Tubarão: = Aikaná

Siusí-tapúya: = Walipéri-dákenei

Tukáno (Betóya): n. família. (f. maiores)

Sororós: = Suruí do Tocantins

Tukáno (Tukána, Dahseyé): fam. Tukáno.

Sukuriyú-tapúya: = Moríwene

(f. maiores)
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Túke-dákenei (Kuisí-tapúya): variante
do Warekéna; fam. Aruák (f. maiores)

Waiwái (Wai-Wai): fam. Karíb. (f. maiores)
Walipéri-dákenei (Siusí-tapúya): conj.

Tukúna: = Tikúna

Baníwa do Içana; fam. Aruák.

Tuparí: n. família; tronco Tupí.

(f. maiores – anexo).

Tuparí: fam. Tuparí; tronco Tupí.
Tupí: tronco.

Wanána (Wanáno, Kótiria): fam. Tukáno. (f.
maiores)

Tupí Moderno: = Nheengatú

Wapixána: fam. Aruák. (f. maiores)

Tupí-Guaraní: n. família; tronco Tupí.

Warekéna (Werekéna): fam. Aruák. (f.

Turiwára: v. Anambé
Tuyúka (Dohká-poára): fam. Tukáno. (f.
maiores)

maiores)
Warí (Orowarí, Pakaanóva): fam.
Txapakúra. (f. menores)

Txapakúra: n. família. (f. menores)

Warikyána: fam. Karíb. (f. maiores)

Txikão: = Ikpéng

Waríwa-tapúya: = Guaríba

Txiripá: = Nhandéva

Waurá: fam. Aruák. (f. maiores)

Txukahamãe (Mentuktíre): conj. Kayapó;

Wayampí (Oyampí): fam. Tupí-Guaraní;

fam. Jê; tronco Macro-Jê.
Txunhuã-djapá (Tsohóm-djapá):
fam. Katukína. (f. menores)

tronco Tupí.
Wayána (Urukuyána): fam. Karíb. (f.
maiores)

Ukarangmã: = Arára do Xingu

Wayoró (Ajurú): fam. Tuparí; tronco Tupí.

Umutína (Barbados): fam. Boróro; tronco

Werekéna: = Warekéna

Macro-Jê.
Urubú: = Kaapór
Urubú-Kaapór: = Kaapór

Winá: = Desána
Xakriabá (Xikriabá): conj. Akwén, fam. Jê;
tronco Macro-Jê.

Urubú-tapúya: = Wádzoli-dákenei

Xambioá: fam. Karajá; tronco Macro-Jê.

Uruewawáu: conj. Parintintín; fam. Tupí-

Xavánte (A’wẽ): conj. Akwén, fam. Jê; tronco

Guaraní; tronco Tupí.

Macro-Jê.

Urukú: = Káro

Xawanáwa: = Shawandáwa

Urukuyána: = Wayána

Xawandáwa: = Shawandáwa

Urupá: fam. Txapakúra. (f. menores)

Xerénte (Akwẽ): conj. Akwén, fam. Jê; tronco

Wádzoli-dákenei (Urubú-tapúya):

Macro-Jê.

subconj. Karútana; conj. Baníwa do Içana;

Xetá: fam. Tupí-Guaraní; tronco Tupí.

fam. Aruák. (f. maiores – anexo).

Xikriabá: = Xakriabá

Wahyára: = Jurití
Waiká: = Yanomámi, n. família.

Xikrín: conj. Kayapó; fam. Jê; tronco MacroJê.

Waíkana: = Pirá-tapúya

Xipáya: fam. Jurúna; tronco Tupí.

Waimirí (Waimirí-Atroarí): fam. Karíb. (f.

Xiriána (Xirianá): = Yanomámi, n. família.

maiores)

Xokléng (Aweikóma): fam. Jê; tronco Macro-
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Jê.
Yabaána: fam. Aruák. (f. maiores)
Yahúp (Yahôp): fam. Makú. (f. menores)
Yainomá: = Yanomám
Yamamadí: = Jamamadí
Yamináwa (Jamináwa): fam. Páno. (f.
Maior

Yawareté-tapúya: = Dzawí-minanei
Yebá-masã (Yebamasã, Yepá-mahsã, Yepámatsó): fam. Tukáno. (f. maiores)
Yekuána (Makiritáre, Mayongóng): fam.
Karíb. (f. maiores)
Yepá-mahsã: = Yebá-masã
Yepá-matsó: = Yebá-masã

Yanám: = Ninám

Yibóya-tapúya: = Dzúreme

Yanoáma: = Yanomámi, n. família.

Yudjá: = Jurúna

Yanomám (Yainomá): fam. Yanomámi.

Yurití-tapúya: = Jurití

(f. menores)
Yanomáma: = Yanomámi, n. família.
Yanomámi (Waiká, Xiriána, Xirianá,
Yanoáma, Yanomamá): n. família. (f.
menores)
Yanomámi: fam. Yanomámi. (f. menores)
Yatê (Carnijó, Karnijó, Fulniô): rel. Isolada;
tronco Macro-Jê.

Yurúna: = Jurúna
Yuruparí-tapúya¹: = Íyemi; variante do
Tariána; fam. Aruák. (f. maiores)
Yuruparí-tapúya²: = Mapátse-dákenei;
variante do Baníwa do Içana (subconj.
Karútana); fam. Aruák. (f. maiores – anexo)
Zo’é (Jo’é, Puturú): fam. Tupí-Guaraní;
tronco Tupí.

Yawalapití: fam. Aruák. (f. maiores)

Zoró: fam. Mondé; tronco Tupí.

Yawanawá: fam. Páno. (f. maiores)

Zuruahá: fam. Arawá. (f. menores)

