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ó o do resenhar

O objetivo c10ste o.rtieo

cm 0ranélcs
linhas a hist6ria dos estudos lingüísticos levadon a efeito
desde o século XIX até os nossos dias junto aos povos
Tinfüj_ra,

Xerente

aos fins

deste

cada

e KarajÚ.

trabalho,

publicado

ompre

en

são

por uma ava.í í.aç ão do conjunto

por

,

1n~.rto

ve r-ton te s tcóric2.s

, ·fJ-1""
1 ...
', •.,:.>
'º
,..1'··

1·11.ç:il'!-'C..D"S
.l 0-ç.;
e..

rião

de

1'h1
.....'".

glossários

pJ o r-ad.o s do Brasil.
para

í.at

.í.a.l

1 O

às suas

mente

ou Geografia,

n ae ,

línn:uas

último

lineilístico

particulo.res,
í

pnrte,
inex-

cato.locar,

descobertas refeaí, geral-

Zoologia, Etnoloe;ia

am a pesquisa

lingüística

com o intui

ao

os por estes

prioritário

o de sub-

principalrnente as de na-

a classificação

o esto.belccirnonto

çõe s etnoiógicas.

nos mui to s

em grande

s realizacJ

como objetivo

fundamental para

ind.igenns,

his-

entravam em contato.

í

Aec ím , a ciência

2s

de Botânlca,

e trio Lóg c a , que conccb

clera.to

ic1eolÓ{;ico

patente

orgnnizadas,

de na-

aas líne,uas fa.laclas pelos povos com

amostragens

sicliar ao suas peoquisns

s

c Las s í.f Lo at ór-Lo

e ape c f f í.oae , incluindo-se

a estudos

a

Lnc Lprri

r

Oumpr-La a estes penquisaclores

tinham, portanto,

instrumento

p

em auas oxpodiç6es aos aertôcs

Os levan t8l1lentos

tureza.

c1o.s

contexto

o pe r Icúo , está

q_uem aqueles desbravadores

pioneiros

,

O empenho

ao próprio

disciplinas

em apêndices

trabn-

" , 7:.(1..~.,
. ']
cP~

o conhecimento científico de então,

rentes

ae

'Q"]~,r
.
-·.

taxinômicn.

europeus

destes

c o t o e o otudo s ,

...

e tabelas comparativas

por naturaliotas

e et aa

sobre

que fundamcrrtou a po squ Lca do

J' ~

ta que caracterizou

torieis

8.

,~·-,·1
•..
l- t.o
,1-_· n. , •..r:•~ClJ

relacionado

de

de referência que permita

srice

te Ó rico

trur-ez a predominantemente

em Lingt.ftÍstica,

o

snbjD.contRs

O pressuposto
.l.---·

inadequado

ou inédito, já produzido

de modo a compor um quadro

lhos,

que serio.

o. uma avaliaçã~exaustiva

volume proceder-se

línguas, optou-se

e

Considerando

indígenas

lingüística

como

doo grupos indír:;e-

pe r-Lodo assume

como desi-

de r-e Laç õo s genéticas

entre as

to do fundaman t ar as c Laas í.tí.c a-

f>,e_ ~'--,ro..

r
1

!

orrt re uan to , que o instri.;unenta.L ana.t ít í.co

Observe-se,
desenvolvido

no âmbito

Indo-Européia, desde

ela Lingllistica

indÍgGnas

brasileiras.

propícias

do que aquelas

estabelecer

o Russo,

Linc;üística

todos u aado s pela
indígeno.s

línguas

an te s elo,

Lmpor-t

pleno.mente

t

An

í

r-opo.Log

respondida

Europeu fundamentou-se
enquanto

não dispunham
que possibili
.

.

para

í

va Indo-Européia

se deslindarem
não

pôde

num material

sequer de descrições

os primeiros

Jeirns

tentaram

estudiosos

vasto

os estudos

comparativos

das línguas

d8. u t Ll.Lz aç ão de critérior.;;

do

·1
OVJC(H1·

.l dcrrt í.f Lc aç ão mesmo

afirmo.

Rodri{çue s2,

peloo

V:9.loriza a:inda

etnólogos,

justificr1ndo

a po.rt:i.r

que queriam

.
.
a maioria

mais

no l' in[:U8.G

missionários

os esforços

dos linc;iliotas

e do fato

de

'
.
prJ.G~JlVGJ_s

serem

do cb terem-se
. cl'
111

Corno

hoje

igenas

documentação

0 clesbravadores

,

e Lubor-adus , ein

pr-e cé r-Lo o ,

el as l' a.nguac

a precária

cotejar.

de documerrtação

0eográf:i.cos

de do.d.os

Freq_uente-

inclÍgenas brasi-

t6m sido

a Lmpoae ib llic1ade

~ s a d e qua d as para
or-a. çce

silo iras

t o o e n t-re

compara-

antes mesmo de pos-

línguas

irn5.r:1crns c Lac a í.f i caç õe o lil1c;11.tí.sticaf;
•
as r-o J .nç -oo s m:.::.is

preliminares

arrt r-opo Lóg í.co ,

das

ser

e muito

conclusões
.

Apese.r ele tocl3.s as deficiências
virtuc1G

hoje

í.nda

descritivo

ernprGeender comparações

suírem de so r-Lçõe s elementares

que stõe s

do Proto-Indo-

eran:o:ticais

de interesse

às

Ind Igena brasileira.

t aasem r-1.lL,11:trnf::l. oe2,uran(]Q paro.

rnente,

a

a reconstrução

que, no Brasil,

ti vistas· e históricas

a expectativa

de ap I í.c ar-em-cse os mó-

Compur-at

o ameríndia

Leite1,

mais

no s t« 'tronco lín-

De fato,

pe La Lingüística

Como lembra

elaboraao,

stc.

e iras,

brasil

bastante

como o Sânscrito, o Latim,

os ame r-Lc an í.at ac de então

entre

ger2.da

o Inglês,

ser

no Brasil, conset3Uiu-se

e a~rupar

não rolacionad~s

pôdo

das línguas

em condições

encontradas

o }"roto-Indo-Europeu

o Albanês,

jamais

para n clasGificação

Na. ·rruropa,

guas aparentemente

Comparativa

o fi.nal do século XVIII,

empregado

satisfatoriamente

Histórica

desb ra-

deixada

do passado,

"em aplicar

técnicas

c onpar-at Lvas a grupos

de línguas,

d í.an te

dos quais

o ac ande.Lf z ad o qu.o.lquer compar-at í.vi s t a afeito

inc':lo-ouro1,au3 ou semíticos
rara

só aos estudos

ou 3Jr;onc1uinoo11•

c omproonde rmo s melhor es-~Gs ratos,

as linhas

rcv:i::mr

recuaria

gero.ia ·ao::; es~~1dao compar-at Lvon em J.ü:..-

Os métodos

rJo

Os três
como ubor-dageris

convém

l_ÍnQ-18::=l

métodos de o Lae s ificação
produtivas

ao estudo

hoje

reconhcciclos

comparativo

da.s lín0"1.;i.as

são o d í.ac r'ôrzí.o o ou goné t í.co , o ar-e e.L ou goográ.fico

e o ti_po-

/ .
1cgi.c'o ,
.'

O método genético
cr-oncoe o farnÍlÜ:tfl
pertencentes

c La s s Lf Lca a3 :J.íne;uas em filos,

com bane no p,roouu.por;to

c1 estes

iZI'U:pos são ropresentantor:J

to-lÍnguaG que vierrun I!lodificando-r;e
su o o s s Lvne de falantoo.

e recorrentes

e semânticos,
truturais

a reconstru.çâo

fonéticos

formadores

de proto-fo1"1nas

ance sur-n.L comum o.
devessem

f'onêm í.co a , morfo-sintát:ícos

t

assim,

cobrindo,

corr~spond~ncias

Embora as comparações

comparadas.

em traços

ae

co::r':responc1â:ncias sistemáticas

que r-epr-o sen t ar-Lam um estágio

as língu.as

centrar-se

Estas

possibilitam

hipo ~éticas
todas

elas.

dos ban pro·~o-lín-

pe La 00~111-n:i.ro.çõ.o de diver-

sas línguas com vist~s à caracterização
entre

a-tun.is de 1n.:-o-

ao longo das gerações

O ostabelecimcmto

gua.n é. -~rmliciorwJ_men·~e rea.liz.'3.clO
regulares

do que a.s líng-..,rn.s

os diverso e subsistemas

do s sistemas

Lí.ngd.ís t í.cos , o fato

es-

é que

na pr'a't.n.ca , aperiae os ois ~em~c de sons tãm sido objeto ae
. d,:i.i::;0na.s
No caso das líncuan an
c ompnr-açõe e rnaj.s abr-anjrenuo s ,
brasileira::;

1

a ma or-La das
í

list::J.S de voo ábuLoa ,
muito menos as fo~as

UJ\18

vez que nem os sistemas

gramaticais

satisfatoriamente.

1

l

oornprrr-aç õc a se :fizeram

- - --------~

à baae
de sons

de
G

haviam sido deprGGndidas

O método

oompar<;!tivo

re:finac.lo

A premissa funda.ro.ontal da Glotocronologia

Léxica.

Ln

posteriormente

da Glotocronolo{!;io. e da F.statística

com o desenvolvimento
quo

foi

é a de

cm ·tofü:~ lín~:11a um vocnbu.Lúr í.o bé.Bico t compo s t o por

termos de parentesco,

àesieriativoD

nôm.enos naturais,

1

tórica..

etc.

de 1;0.r·tes do corpo,

fe-

que é mais r-e s ísten te à mudança his-

Segundo a Glotocronolocia, a taxa de mudança deste

vocabulário seria constante em todas as línguas, sendo possível, através da medição dos percentuais de retenção e perd a dos vooábu Los
plo,

nõ:o-culturé;.is11,

estabelecer-se,

11

o momerrto da sapar-aç ão de dois

grupos

por e:i;::em-

lingüístico::::.

A Estatística Léxica não tom o mes:r::io objetivo dG
datação

d.a Glotocronolo0ia,

lecimento

de f'ilié!ÇÕes

mas visa,

gcncalÓgicaa

i[,ru.2.lmente,
ent~c

ao estabe-

as ·1ínt:i;uas pela

.
b'as1cos.
.
co.rnpo.ro..çao
de Geus vocabu l' arios

O método areal visa a ag~upnr as l:Ln[;Uas em i'unçno ele sua dis-tribuiçê:o

geográfica.

Assim, por exe::nplo,

noa.ric:nes3 c ar-acbe r Lz a no ê'J'r1lJito dac lÍn{';uas ao tronco Macro-JG um conjunto a leste

da família

e ctund o ·a língLta "\{2.rajá situada
f'unrí Lda Jê,

o Kaí.apó , a oeste

pe rrnai t·e a f" a.rmar- que
te apresentem

o

todas

H

maior

intermediário

e o Alrwen , e. leste.

af â.nl.d.ade entro

Tal

dts-

au tor-, não

visa

aos seus

e nf'oc am _pnr&metros

objot:Lvos f~encr.J.lizuntes

ao estabelecimento

gramaticniz

si".

que e.omite u.::21 e nf'oque classi-

{;'J.s.s não ne cc :::mar:i amonto interrelac
com base em traços

su"?eru.pos do.

•
i::s l' a.nguao maa• e a. 1es t e ou mais
a oes-

método tipolóc:i.co,

indivjílv.8.liz.:m.tes,

tos

os dois

en urc t ant o , segundo a.Le r-t a o próprio

tribuição,

fico.tório,

entre

Jê e outro a oeste,

de "tipos11 de lín-

Lonada s c;cnet Lo arncn to,

diverso.o.

-to.is corno paürões

Os o studo s proposele ordem vo c abu'La.r ,

s:ister,'8.G do 1;;ru:·caç5o c'le ca~o n omi.nn.I , reJ.açõei:;
OI)'~Jr3/5Ões ;;r.ri.rnat:i.cn:i.r.5, oco ,
J.{11r·~13 v:.-:i.rn.já pertenceria

e

Ti1-10J.ogicn::1<?11.te,

p re rlLo ao i on a i.e ,
por· exemplo,

ao mesmo grupo. do Basco,

língua

---·-

a

- -------.-----

pré-românica
bular

da Espanha,

semelhantes

tipológicos

de or~em .voca-.

língua.

podem contribuir

para tornar

e confiáveis as próprias classificações :genéti-

cas , por pe rnrí t Lr- distinguir

do que é característico

ele

As comparações

fico.

padrões

aos apr-e sen t ado s por esta

Os estudos
mais precisas

por possu.ir

··-·--··

o que é universal

ou individual

apenas um grupo de línguas :e specí-

tipológicas

no en t arrt o,

requerem,

des-

,

crições lingilÍsticas abrangentes e detalhadas,

o que raramen'

'

te se encontra para as lín@ias indígenas brasileiras.

As línguas Jê

r-

---7 o r

(vv.Jl,1;.,,:) ~

ç,J Vvd~ s

Segundo avalia Mattoso Câ.rnara4,
relevo no sóculo XD:, no que se re:fere

a figu.ra c1e maior

.

aos e studo s daa' 1Ín!

indígenas brasileiras, é

gtrns

a do

naturalista alemão

'

K.

Fr.

Ph. Von Martius, que coletou glossá.rios de diversas líhguas
Aliás, como destaca Mattoso, foi Martius quem teve o

J~.

"grande merecimento" de depreender o gri.1.po J~,
confund~do naquele heterog&neo melting-pot
,

"que er~ antes

do chamado grupo
.

Martius

Tapuya".

demonstrou a inutilidade do termo Tapuya,

partindo da análise dos nomes tribais,
·t;erminado s em -yé "gente

11

vá.rios dos qu?i~ são
'
( Ap inE.'.yé, Kreyé,
Ta;yé, e te. ) • Le-

vado polo mesmo raciocínio, destacou do grupo Jê, ainda um
po ss Ive I subgrupo Kreri ou Geren, que, à luz do que se

sabe

hoje, não I>arece corresponder com exatidão a alguma diferenciação dialetal pertinete entre as línguas Jê.
Embora reconhecendo que "estes glossarios não
oferecem o conhecimento sutil e satisfatório do caráter
gramatical
apanhar
•

das linguagens" em função"das dificuldades de

expr-es aõe s isoladas

da boca do Índio

e de descrevê-

las sem equívoco por escrito com as letras do alfabeto:europeu115, os vocabulários J~ reunidos por Martius em seu
Glossaria Linguarum Brasiliensium con~tituem hoje

····-~-----..--·---·--··-·----···----------------

·--···-·····-~·--·-··-

..

documen-

------

·----- - .. ·----------··-----····-·-···'"··41

tos

ele reexame obric;8..tÓrio no füubito da I:i11e:;Li.Íst Lc a Compar-a-

tiva Jê.
O seu vocabulário Akroá-Mirim, por exemplo, constitui a un í.ca documerrtaç ão desta língua, há mui to extinta, e
posoibiJ.itou sua classificação

.rs ,

no subcrupo Akwon, da família

no lado do Xo.vante, do Xo r-on to , e do Xakr-Labá ,
Depois de l\lartius, o o ctud í.o so do século X IX que
J& é A1ul Ehrenreich,

merece destaque na Lingtiística

que,

além do vocabulário Karajá que coletou, desenvolveu estudos

comparativos entre o Xavante e o Xerente, utilizando-se de
rigor ~rarnatical surpreendente pura o período.
Assinale-se, ainda, nesta ~poca, a contribuição de
Karl Von Den s·t;einen,
pecificamente

que, embora tenha

se dedicado
mais es,

ao grupo Karib, orGanizou extensas tabelas

cornpnro.tivas :focnlizando línguas Jê, com base, principalmen-

te, nos dados coletados por Von Martius.
O M-'i;C,.!J tfo~ ir.A ti).rJA.As J0d~;~-L·LNJ
No entanto,

ó

só na pr-í.me r a metacle
í

que se podem encontrar os primeiros
gr-amat

Lc a.L de línguas Jê.

do século

trabnlhoo de doncriçüo

Ainda que bastante deficientes do

ponto-de-vista metodológico, como avalia RodrigueG6,
trabo.lhos

consti t-uema fase

dLgona Brasileira.
estudo,

XX

pré-cientifica

estes

da Lingüístico.

In-

~obro as Li.ngu as t'ocalJ.zc1.da.::.1 nu presente

registrem-se

os trabalhos

do Frei Luiz Palha sobre o

Karo.já ( 194 ~),

o de Viana sobro o X0rente ( l~~tJ),

Boudin sobre o

Krêyé

(1951) e o de Olive Shell

o de M.

(195;2) sobre

o Krahô ,
Mas será. l:urt Nimuendaju

o grande nome dos estudos

indieenistas da primeira metaue do século XX.

Havendo cole-

tado extensos glossários

de 22 línguas do tronco Macro-Jê,
elaboro.do liGtas comparativas detalhadas, Nimuendaju preparou o terreno para que as primeiras classificaçõeo mais rigorosas das línguas Jê pudessem ser empreendidas.
Embora
seu único trabalho descritivo sobre línguas J~ tenh8 sido o

1

...

·--------·---·---

-....

.-, .....••••.....

·-·-··----'l

esboço gramatical apresentado no apêndice de seu volume sobre
os Apinayé, sua metodologia cuidadosa e seu profundo conhecimento daqueJ.as socj_edades, com que conviveu intimamente, torJê.

nam-no· particularmente importante para a Lingüística

Baseado nos dados de Nimuendaju, publicou-se no Handbbok of
South .A.merican Indians (Steward, 1946-1950, vol. VI: 287) a
classificação melhor fundamentada até então para as línguas
do tronco Macro-J&.
As listas comparativas que organizou. não parecem
te,r sido montadas aleatoriamente, mas indicam possibilidades
pensadas de filiação.
uma classificação

Segundo Lei te 7,

gerié t Lca e, vistas

11

seu propósito era de

deste

ângulo, algumas de

suas comparações são bem arrojadas para a época.
rrN'

j vv

t.r 'l

- ()'

vesse levado a cabo poderia c ornpar-e ce r- ao próximo eno ont ro da
Associação Americana de Antropologia. Por exemplo, há um
quaq.ro comparativo em que entram

'l)I·

\'

Se as ti-

o Apinayé, o Pukobtie, o

- p

.\~J{ Krepunkatéye, o Rankókamekra, o Xerente, todas as Lfriguaa J~

fr

e uma língua Tupi, o Guajajara.
ta-tiva

Poder-se-ía pensar

de estabelecer uma afinidade

genética entre o J& e o

Tupi, r~presentado aí pelo Guajajara.
arrojada, principalmente

numa ten-

A idéia pode parecer

se pensada por um antropólogo.

Porém foi exatamente esta a proposta de filiação genética
que o lingllis·ta Aryon Rodrigues

apresentou

na Reunião da ABA

de 1983, numa comunicação em que compara o Kain.gang com o
Tupinambá. ".

Apesar de sua reconhecida importância,. boa par-

te ela obra lingüística ele Cu.rt Himuondaju permanece arquivada no Museu Nacional à espera de publicação.
Destaque-se, finalmente, na Lingltística

Jê do final

deste período, o trabalho de rnattoso Câmara Jr. intitulado
"Alguns Radicais Jê11 (1959), em que o autor compara 30 radicais básicos de 12 línguas J~, entre as quais o Apinayé, o
Krahô, o Krê'y·é, o I.:U.kobyé, o Rankokamekra e o Xerente, l:(nguas
focalizadas no presente

estudo.

Objetivando

uma distribuição

'

.

•
c Las s í.f ca t ór-La de s+as
í

te

lÍnrruas

dentro do bloco

"-"'

ltnc;Uísticas, ao contrsrio

Jê.

.

,,

em base

do que se? h::i.via .feito

toso J.1:•vn em conta cm seu cotejo

nuramen.L

então,

até

Mat

parâmetros t.a s como o uso de afií

·1
't' a e as pre f· erenc:ia:1.s
· ·
· r, 'b ua' ça
•..• o e1 as vari'
xos , as mucanç
as f one·
e a e1 J.s·crJ.

antes

de radicais.

mente,

O 't r-abaLho inova no que cónsiclera,

par-a efeitos

c ompar'a't í.vos , morfemas

v oc ábu'l os noc í.ona s ,
í

eramatidais

é que, por exemplo,

A~;~::i111

sistP.rnaticae não apenas

com base

na compara-

ção ele sufii&:os aumentativos, destacam-sé o Xavante, o Xerente e o A
kr'oá em f'ac e das

língu::rn jê;

outras

com ba;;e em tipos

de mudanças

fonéticas, aproxima-se em um mesmo erupo o Tayé, o Kreyé e o Mehin,

--17

que t011õcrn _a' desoclusao

-

J) o W'YII'~"

l

o ().~

-·~

da consoante0velar
lt

~

.surda.

t\,u, ~. \.v,.A0(.

Uma mudança significativa

ocorre na Lineüística

Indígena

Brasj_1eira com a entracl8 em cena do Summer Institute of Linguistics

. . ,,

'

(SIL) em 1956, através de convêncio com o Museu Nacional do Rio de
cu-":

Janeiro. A metodologia utilizada tem sido
nho estruturalista,

quase

sempre a teori

controvérsi~s e críticas em vários aspectos:
cas

de campo e à análise

de tra'balho

Kenneth Pike,

com relac~ão

line;lHstica

às técni-

realizada;

;

quanto

j

.
,. . na e ducaçao
•.• 1n
. d1gena
,
.t .
. .
1'/1 1
a.. 1ngerenc1a
e ao prose.11·1smo
re 11g1oso.
~a--

grado toda a polêmica que acompanh':·-_tradlcionalmente
Instituto em quase todos os países

a trajetória do

onde se instala, é com o SIL que

tem inicio propriamente a fase de docu~tação

e de análise

estrutu-

ral das líneuas indígenas brasileiras.
No que diz respeito às línguas que estnmos focalizando

ne.§_

te artit;o, há que se desto.car dois trabalhos de membros do Instituto
que objetivam

uma revisão sistemática do lÍnc;uas da família Jê e

tronco Macro-Jê.

do

"Pnoto-Jê phono'l.ogy" (1966) de Irvine Davis~): aprese.!!

t
ta cerca de 100 morfemas reconstruidos
do . Proto-Je,
estabelecendo al

l

X

;tunas pr-opr-í.edade s fonológicas comuns às 'lí nguas da família Jê.

Some Macro-Jê relationshj_psn,1968),

11

Davis apresenta evidências que

relacionam as J.:í.r-1.guas Karajá e Maxakali ao tronco Macro-Jê,
se na verificação

Em

com ba

de correspondÔ.ncj_as fonéticas regulares entre es

tas línguas e formas reconstruídas
de ramos divergentes da família
•.
Jê. Utilizando a Estatística

Léxica, com base no vocabulário

de M.

Swadesh, Davis registra a existôência de uma média de 2596 de cognatos comuns entre Maxakali e JZ'arajá e as línguas Jê, o que permite
estabelecer uma filiação daquelas duas líneuas ao tronco Macro-Jê,
a nível de família. Os estudos de Davis confirmam fundamentalmente
a c1nssificação

do

Handbook of South Amerlcan Indians", à exceção

11

do Api.nayé, que é reclassificado

junto ao Kaia:ró setentrional, ao

invés de constituir um ramo ocidental dos Timbira. Esta posição é
confirmada por Aryon Rorlrieues8,

que af.irma ser o Apinayé mais ap~

rentado com o grupo Kaynpô linelUsticarnente,

'·. ''
'

apesar de seus faJ.an-

tes se considerarem descendentes dos Timbira, hoje seus vizinhos
mais próximos. No final de "Some Macro-Jê relationships11~

Davis su

gere ainda poss~veis relações a nível de filo, entre as 1inguas do
tronco r-fac·ro-Jê e

as

línguas tupi, apresentando

similaridades lexi

cais e estruturais entre formas reconstruídas Proto-Jê e Proto-Tupi.

Cerca de 15 l{nguas do tronco Macro-Jê têm sido objeto de
estudo d.as equipes do SIL, que e;eralmenteG.] encaminham cópias dos v2...
c abu'l ár Los preenchidos, dos traballlos

cartilhas para alfabetização

de análise. linglHstica

'/

e das

ao Museu Nacional, à FUfJAI e a pesqui-

sadoreG que solicitem d:i.retamente ao Instituto. Mais recentemente,
cópias de gravações magnetofÔnicas

feitas pelos membros do Institu-

to jlu1to aos cerca de 50 grupos indígenas com quem o SIL

tem atua-

do nas Últimas 3 décadas vêm sendo remetidas ao Museu do !ndio (FUNAI - RJ) por força de acordo firmado entre as duas .:i.nstituições em
1987.

·----i

Com referência às línguas focalizadas especificamente
neste artigo, destaquem-se os estudos de David e Gretchen Fortu .•
ne sobrP. a língüa Karajá, os trabalhos do casal Popjes sobre o
Canela e os trabalhos de John Callow, Fatricia Ham, Linda Koopman e Hellen Waller sobre a língua Apinaye. Sobre o Xerente, há
diversos trabaJ~os descritivos de autoria do pastor Rinaldo de
Mattos, da Associação Lingüística e Evangélica

Missionária

(ALEM),

todos pautados na mesma metodo~ogia estruturalista geralmente uti .•.
lizada pelos lingüistas do

sr:r.;;·
a estes estudos é a de que apresen-

Uma critica.freqüente

tam a estrutura lingüística de forma fragmentada,

dificultando a

apreensão integral da gramática da lingua. São r~ros, igualmente,
os dicionários e as gramáticas

pedagóg f.cas , o que aur'pneende , pois
'·.

par'a línguas como o Karajá, o Xerente,
to material catequético
cos 1 o que permite

traduzido,

o Apinayé e o Canela 11á vas-

inclusive

diversos
.

livros

supor. um bom.~dóm:í.niodas estruturas destas

"·'

bibli-.
lín-

guas por parte dos pesquisadores do Instituto •.

i

i

11

A fase atual
aos trabaJ.bos de membros elo SIL, vêm

Conc om.íLant.emerrte

ocorrPnclo estudos de pesquisadores brasileiros vinculados

a insti.

~\

tuJç:ÕQs de pesquisa

dé Li1\süística

atuantes

"na área de línguas· indígenas.:

do Museu NacLona'l do Rio de Janeiro

(UFRJ),, Mar.cus

Antonio Rezende Naí.a e HarJa das Graças Dias Pereira
projetos

de pesquisa

co-autora

enfocando

Leopoldina

sadores apresentaram a comunicação
boço ti1)olÓgico11 no VIII Encontro
1983). Hal.a realizou

tendo por

da UFPa, estes

KXY..NX

Apinayé,

11

individualmente,

estudos

par-cí.a í.s estão

em sua dissertação

polÓgicos

ela Lín,gu a Karajá"

(UFRJ, 1986).

pesqui-

Gavião, Karajá

Nacional de Linc;t~ística

resultados

tos financiados

desenvolveram

lÍngu as Jê .. Em conjunto,

Maria de Araújo,

No Setor

- um es-

.(Puc:-RJ,

sobre o Karajá,
de 'mestrado

Pereira

cujos

"Aspectos

executou

,j
T':i:-:-

proje.;.'

dois

:I

pe l.o CNPq: "Es tudo comparativo

de algumas ~Ínguas j~ Apinayé, Kayapó, Canela e Xavante" (jan.83-dez.84)
e Estudd dos proce~
sos de formação de palavras em Canela e Xavantett(fev.1985-~ev.1987Y';
Na Unjcamp, destacam-se Aryon Dall'Igna
Rodrigues (a;tualmen-

te na UnB) e Eni Puccineli Orlandi.
dos estudos
leiras:

.

,

sobre l111guas do tronco

investigando

,.

.. ·

Rodrigues procedeu-a uma revisão
A

.

Macro-Je no livro

para o conhecimento das línguas indígenas.

balbou com os Xerente,

1
....

,

'

'

"Line;uas: Brasi-

(1986).

Orlanc.U

tra-

a área do discurso.

l

.. 1

•

.

f

. 1

11
_I

l

·l

l

1
~

L

O interesse

.

,
,
pelo estudo de alg~mas ling~as indigenas

Oeste e a conscientização

da necessidade

do Centro-

da revitalizaoão

linguas junto aos povos indigenas estão patentes

,

de

tais

em projetos em anda

-

,

mento no Estado de Goias. Os projetos enfocam questoes lingttisticas,
,

sociolingllisticas

e educacionais. As frentes de empreendimento

na

cidade de Goiânia são o Museu AntropolÓgico da Universidade
Federal
de Goiás (UFG ),
Superintendência de EducaGão Indigena para o Est~
do de Goi~s

o Instituto Goiano de Pré-História

e Antropologia(IGPA)
,.
,
Alem da atuaoao destes orgacs,
com a documenta~ão e o
estudo

-

,

constata-se

uma preocupaqão

das linguas indigenas
LingQas Indigenas

nacion~l

através do Programa de Pesquisa

Brasileiras

coordenado

Cientifica. das

pelo Conselho Nacional

de

'

Cientifico e Tecnológico {CNPq) e pela

Desenvolvimento

de Estudos e Projetos
,

Museu Antropologico

(FINEP).

da UFG

,

O Museu Antropologico
toria de PesQuisa

,

,

,

,.,,,,

da Pro-Rei-

da UFG e um orgao suplementar

Criado em 1969 e inaugurado

e Pós-Graduação.

,

Financiador~·,

em

1970, teve como seu primeiro diretor Acary de Passos Oliveira,
gestão encerroa-se

cuja

no inicio de 1982, quando assumiu Edna LuÍza

Melo Taveira, a atual

de

diretora.

,

A contribui~ão

,

Museu Antropologico para as Sociedades

Indígenas

,

do
,
e

do Centro-Oeste

,

feita por intermedio

do Setor de Etnolingttistica que, ~or sua natur~

za interdisciplinar,

coordena pesquisas em linhas diversas - documell

ftl

N

taQaOt descriçao

ltt

,

estudo comparativo
- internamente

,

'

,

f'

A

das lin,guas Je em geral; analise da

,

lingUistica

,

e analise do Kraho, Karaja, Ava-Canoeiro
41\

e educacional
na UFG,

,

•

-

•

s1tt1aoao soei.e
,

do Kraho, Karaja

e Xerente. Alem de atuar

o Museu AntropolÓgico
~

e Xerente;

presta assessoria
'

a pro-

'

A

jetos externos de educaçao bilingue ju.nto a FUNAI e a Superintenden-

.

.

eia de Educação Indigena para o Estado de Goiás. Participam

vidades professores

e pesquisadores
f/111#

da UFG,
,

f

assistentes
-

alun©s dos cursos de Graduaqao e da Pos-Graduaçao

das ati-

de pesquis~
f

em Lingttistica

do

Departamento

de Letras do Instituto de Ciências Humanas e Letras.

Os projetos de pesquisa

,

,

,

do Setor de Etnolingaistica

,

na area

linguas indigenas surgiram a partir de um conjunto de fatores.
do o Muse~ Antropológico
promover

de
Ten-

como um de seus principais objetivos o

a pesquisa interdisciplinar,

çaar os recursos humanos mediante

procurou-se

a realização

palestras. V~rios foram os pesquisadores

de

e aperfei

preparar

de cursos,semin~rios,

de outras instituiGÕes

que

cursos no Setor de Etnolingttistica no periode de 1984

ministraram

1986: Yonne de Freitas Leite do Museu Nacional

a
,

do Rio de Janeiro,Ju-

lio Cezar Melatti, Roque de Barros Laraia e Alcida Ramos da Universi

,

l~-s1

dade de Brasiliá,

Programa

Barbara Tedlock e Dennis Tedlock do

Fullbright/UNICAMP,

Aryon Dall'Igna

Rodrigues e Danielle

Rodrigues

da UNICAMP, dentre outros. O clima criado foi, portanto, propício i
...,
,
'
,
•..
realizaçao de estudos em diferentes areas - lingUistica, sociolingaí.§
,,
,
,
tica, educaçao - no campo das linguas indígenas.

,

-

,
r-eaponaave í.a pelo

As principais pessoas

dos atuais propósitos do Museu Antropológico

a partir de 1982

Edna Luiza de Melo Taveira, na dire~ão desde 1982

a

Coordenadora

do Setor

foram

·, Lydia Pollec4

,
.
,
,, sempre preocupa'tia com as linguas indieenas

·

Goiás f~ce

defini cão

processo de

à

de Etnolini:rüÍstico.

situação geograficamente

privilegiada

Judite Ivanir Preda. Com os cursos ministrados

qQe coincidiram ~ma
Universidade,

presenca

r

de

de Goiânia.

por Aryon
A

e

Rodrugues,

A

de indios Kraho em Goiania,junto

'

a

iniciou-se e, 1986, sob a orientação deste pesquisador,

um centro de pesquisas para documentaQão
,

{

e análise das ling~as indiA

genas de Geias sob o patroc nio de um convenio entre a UFG

e

o

MEC-BID III. A primeira lingua enfocada foi o Kraho da aldeia

de

,

A

Pedra Branca.

Ao terminar o convênio da UFG

com o MEC-BID

III, em vista

possibilidade de interrupção

das atividades de pesquisa

recursos financeiros,

Figueiredo Alessandri Teixeira,

nadora de projetos

Raquel

da

por falta de
coorde-

,

,
'
em línguas indigenas, encaminhou proposta a UNES-

CO em outubro de 1987, incluindo projetos
,

mas extensivos ao Karaja,

leque de atuação. O Karajá

relativos não só ao KrahÔ,

,

Xerente e Ava-Canoeiro, ampliando
•

e o Xerente acham-se distribuidos

assim

o
em

.•.•.•

cerca de quinze aldeias. O caso mais

;

ur-g en t e

, •• _ •..•.•• _

;

e· o,,dos Ava-Canoeiro,

grupo composto. por mais ou menos ~itenta falante~

ainda
dispersos
e arredios ao contato com o homem 'branco,
cujJ3.....-:tingua
nunca foi des---...... ..
,,,_
--

cri ta. Diretamente sob a responsabilidade de Raquel Teixeira, ficou
· tdeD
' - e ana'"1·1se d a 11ingua K r ah"'o, campos t o d os seguin.
o. P roae
o escriaao

-

,

,

,

tes subprojetos: Descrinao e analise do ~istema fonqlogico da lingua
KrahÓ - Lydia Pollech (responsável), Maria Brigid Brown e Edilene Ma

-

,

,

,

ria de Oliveira ( -participantes); Descriçao d.o lexico - Luis Araujo
,..
,
,
,
Pereira; Descri~~q do sistema morfossintãtico da lingua Krah~ - Marlene Fischer e Mariza Villefort (responsáveis), Divina Pereira

dos

Santos Bastos (participante nos trabalhos iniciais); Análise e inter
..,
,
.••
f
; '
preta~ao
lexico-semantica
da lineua
Krahoespa~o,
aspecto, tempo) r
Roselis Maria Batista; Sistema de referencia nronominal do Kraho
I'

A

Sueli Maria Souza '(.Disserta~ão de Me s t r'ado orientada por Raquel Tej.''

xeira).
,
,
,
Alem destes subprojetos foca~izando o Kraho, ha dois outros re-

-

,

,

,

,

lativos ao Ava-Canoeiro: Analise e descricao da lingu~ A~~- Canoeir~
,
- Maria Brigid Brown; A fonologi~ do Ava - Canoeiro - Nair Maria de
Oliveira.
De êxtrema importância para o estabelecimento da pesquisa
,

f

,

,

em
••

linguas ind1genas no Museu Antropologico foi tambem a chegada a UFG
,
.
de Sílvia Lucia Bigonjal Braggio e Marita PÔrto Cavalcante. A primei
,

ra, bolsista recem-doutor

.

do CNPq junto a UFG., desenvolve projetos
,

,

no campo educacional e sociolingttistico, alem de assessorar projetos
A

,

externos, coordenados pela Superintendencia de Assuntos Indígenas do
,
,

Estado de Goias e pela ~-.UNAI. Sob sua responsabilidade direta, esta

o Projeto preliminar de pesquisa. An~lise sociolinea{stica e de alfa
betizar,ão .junto aos Kre.hÔ de Goiás. Com Cavalcante, Braggio executa
,
...,
,
,
,
o Projeto de analise e descri~ao da lingua Karaja: subsidies para a
elaboração de textos em Karajá com vistas ao 2rocesso educacional
f'W

,

,,..,,

,

o Pro,ieto de documentaçao, analise e descriçao da lingua Xerente
descrição e análise da situar.ão sociolingttistica. Mônica Soares
Pech í.ncha , · uma ;:1:1i~ropóloc;r:i da FUNAI, participa·

dC?.ste. Último

e
e

projeto.

J.

Junto à. Superintendência,

a assessoria de Braggio

é feita. ao Projet.9.

,1

............

Preliminar de educa~ão ina{~ena

__

para o Estado de Goi~s.

Marita P~rto Cavalcante, professora visitante da UFG ,àlém
de
,
ser responsavel pelos projetos mencionados junto a Braggio, desenvol
ve o Projeto comparci.ttvo

Jê, proposto ao Departamento de Letras

da

UFGo em outubro de 1987. Este projeto tem por objetivo o estudo comparativo das linguas da familia

Jê

(Ak:w~n,

Apinajé, Kaingán~, Kayap~

Kren-akarôre, Suyá, Timbira e Xokléng), abrangendo em principio
o
,
,
,
,
lexico, que dara subsidios para o estudo do sistema fonologico e,

para o estudo da morfologia

posteriormente,
encontra-sem

sua primeira

bre as linguas

Jê

e da sintaxe. O

projeto
,

etapa, a de levantamento

bibliografico

SQ

e de compilaQão desse material.
,

Superintendência

de Assumtos Indigenas do

Governo do Estado de Goiás
de Assuntos Indigenas do Governo do Estado

A Superintendência

de Goiás elaborou o Projeto nreliminar de educa~ão indigena para

o

,
aé b a
,
Estado de Geias em setembro de 1987, coordenacao de Idjarruri Karaja.
A comissio de elaboracio ~ composta por Severi~ Maria Idiori;, Mirza
,

""'

I

,

Domiciano Nobrega, Antonio Teixeira Neto e Silvia Lucia Bigonjal

Braggio: O projeto consiste em wna proposta de educação indígena vol,
,

tada para a comunidade indigena, mediante
,

,

-

,

nao soo treinamaento

professores indieenas mas tambem a partir de uma filosofia

de

de ensino

mais consciente e de criação de condições materiais de ensino adequ~
'
,
das a realidade dos povos indigenas. Tendo em vista o desconhecimento da situação real dos povos indigenas existentes em Goi;s,a .primei
,
ra etapa consiste basicamente em se procurar, atraves de entrevistas,
observaqão na escola e na comunidade,

conhecer a situação escolar, a

realidade

da comunidade,

,

cultural e sociolingBistica

bem como as suas

preferências pelo tipo de ensino a ser ministrado. Depois desta etapa, ou mesmo junto~

sua realizacão,

os objetivos são os de

~s fases de treinam~nto e de confecqão dos materiais
,
,
Instituto Goiano de Pre-Historia e Ântropologia
,
,
Universidade Catolica de Goias - IGPA

-----

da

passar

de ensino.

\

Vários são·os

pesquisadores

,

digenas no IGPAt voltados

quo trabalham com as linguas
,

~

in,

para qu€stoes antropologicas

e etno-histo-

ricas. Entre eles, encontram-se: Dulce Rios Pedroso, M~rio Arruda
,
,
que estudam os Ava-Canoeiro; Manuel Ferreira Lima Filho,Mar,
,
eia Gomes e, novamente, Ma~io Arruda, que se dedicam ao Karaja.
Programa de Pesquisa Científica
,
,
Linguas Indigenas Brasileiras

O Programa de Pesquisa

das

Cientifica

das Linguas Indígenas Brasilei

.!lill. consiste em.. u.m grande projeto coordenado pelo CNPq e pela FINEP,
.
,...,
,
,

cuJa preocupaçao basica e a de promover o desenvolvimento
cientifica

Esta preocupa~ão se d~s

das linguas indigenas brasileiras.

dobra em outras,

caracterizando-se

o projeto por representar

no de aqão coordena.da que não só possibilite
,

;

mas tambem o

da pesquisa

de pesquisadores

o

um pla-

aumento das pe s quâ aàe,
,

,

na area de linguas indigenas.As

•,

pesquisas

a serem desenvolvidas
-

,

as: documentaoao
.

poderão se situar em diferentes

I

áre-

A

e analise; lexico. e semantica; tipologia, compara~
,
çao, classificaçao e reconstruçao; socioling~istica,
aspectos discu~
,
,
vos e pragmatica; analise das literaturas. A prioridade, no entanto,

-

I

-

~

,

'

I

N

~

devera ser dada as linguas indigenas ameacadas de extinçao e nao documentadas total ou parcialmente, e àquelas não ameaçadas de ext~n~
~
,
,
destes
çao ~as nao documentadas tambem total ou parcialmente. Alem
aspectos,

o Programa

pretende apóiar a publicação dos resultados das

~esquisas e promover o intercâmbio

do conhecimento

gerado pela

pes-

quisa sobre lÍnguas indígenas.
------------------

O projeto~

-

documentaçao,

composto de subprogramas aplicados

.

,..,

...,

Em relaçao a informaçao o documentaçao,
rio de materiais
e estrangeir8.s

informação

,
aos recursos humanos, a auxílios
para pesquisa,

zaqão de eventos, viagens cientificas e intercâmbio
"'

à

,
lingllisticos

pretende-se

reali-

de pesquisadores.
,
fazer~~ inventg

-

existentes em instituiçoes

e em poder de particulares

e

nacionais

sobre linguas indigenas;

organizar

um Núcleo de Informação e Documentaqão sobre as lingua in,
~
,
,
digenas; formar um acervo basico de publica~oes tecnicas e cientifi,

cas, nacionais

e estrangeiras.

1

,

;

Quanto aos recursos humanos, ha propositos
vos pesquisador~s mediante

tanto de treinar

no-

de cuFs·os de~especlaii~àgão,

a realiza~ão
,

aperfeiqoamento

e atualiza~ão

6

nos varias aspectos da pesquisa lingfil.13

tica bem como de cooperar com os programas de graduacão
,

,

Lingaistica,

*1V

em Letras

e

,

de pos-graduaçao

em LingUistica

para, no primeiro caso,

incluir ensino sobre as linguas indigenas e, no segundo, possibilitar
,

1W

a abertura de area de concentraqao

!

•

t'

em linguas 1nd1genas. Por outro 1~

do, existe a preocupação

diante o fornecimento

de fixa~ão de pessoal técnico-cientifico me,
de bolsas esp~cíais de pesquisa. Os auxílios Plà

ra pesquisa deverão a9óiar projetos individuais, pesquisa de campo
divulga~ão

dos resultados, bem como a realizaqão

e

de eventos, viagens

e est~gios.

Em todas as suas atividades,

o Programa p~etende portanto cria~

#llfl

,.

novos recursos e novas condiqoes

,

•

de pesquisa com as linguas indige-

.

,

nas, alem de continuar a dar apoio aos centros de pesquisa e aos pe~
,
,
,
quisadores ja atuantes na area. Por ultimo, tem-se o objetivo
de
criar um Centro Nacional de Linguas Ind{genas.
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O Progra~a ja esta em andamento.
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Foi iniciado o Nucleo de

In-
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forma~ao ~ Documenta~ao, dois cursos de~specializaqao
e aperfeiooa. . t ra dos, um na T.t-.:
~
~
men t o f oram minis
~ ~T--~.\}l~~_,'J_
..•ae-e Q-J
bras1~ I.:1:a e o ou t ro no
Museu Goeldi, respectivamente
1988. As bolsas de iniciação

em ~etemhro/oà.1J-uf~á17 e julho/agosto
cientifica

de

tamb~m estão sendo encaminh~

das ao CNPq~sob a orienta?ão de pesquisadores
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,
,
atuantes na area de linguas indigenas.

ligados a instiutiç~es
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Perspectivas do presente e do futuro

/

'!

i1
1

.!

;

Tendo-se procedido
línguas

indígenas

à revisão dos e s t.udo s reaJ izados

com

do tronco I·facro-Jê ru:.exG0±x&XRxS:a;l:x...tfr~-.amra:~.x:da

regi5o de Goiás e sul, do Mara1;1hão, percebe-se que de grande valia
1

:f~:r.mx foram os prj_mej_ros estudos realjzados pe1os etnólogos e natu-

1
1

ralistas do passado. Não fossem eles, não teríamos hoje a mínima documentação de fases· anterj_ores destas líneuas e nem as primeiras.classificaç~es a que se chegou a partir dos dados coletados.
As perspectivas hoje criadas pelo Museu Antropológico
UFG e pelo CNPq/FHJEP com o Fror;r_pma de Pesquisa CiP.ntÍ:ilica

Línr;uas Ind:fr;enas .Br,8,sileirr,is,
"
l .mguas

trazem um certo

das.

da

x4

alento ao campo das

. ,:i,
1.fü,,_J.genas.

Há que se J.ernbrar, no entanto, que a teoria lingl\Ístiç::a esta extrc~marnentemudada, v estruturalismo,
freram
tica,

:inúmeras críticas.
a Alláljse

..''

a gramática gerativa já so-

Hoje emergemcorrentes

como a SociolingtHs-.

do Discurso e enfatizam-se áreas antes desconsideradas

como a Semântica e a Pragrm,1tica.
gltfstica

''

aÍnpliam-se as perspectivas

Do ponto-de-vista da Tipologia
de interrelacionamcnto

Lin-

entre pa-

râmetros eramaticais e cognitivos. Essas novas tendências e parômetros
devem ser J.evado.s em conta nos projetos a serem empreendidos.

Há que se pensar também que a documentação de dados primários é condição essencial para a qualidade das análises a serem feitas.
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. ' .
das e 1asse proceceu
a"' revisao
e a" ree 1a boraçao
necessarias,

si.ficações linguísticas

principalmente

~lllll:

pela inexistência de dados

. , .
f''
.
pr1mar1os
con.1ave1s~

Por Último, cabe urna reflexão sobre a contribuição elo$ esi.:udos linc;lHsticos
e das sociedades

à preservação e revitalização das línguas indígenas
que as :falam. Algumas línguas indígenas

do Centro-oeste

encontram-se hoje em situação de extrema desvantagem face à língua por-
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t uguesa , O Xambiop, dialeto
est~ em vias
pelos

jovens.

utilizadas

da língua

,,..

Karajá, falado
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no nor-çe de Goiás,

de desaparecimento, não sendo mais usadci pelas crianças e
Certas

modaâã.dades de fala dos Xerente já não são mais

pelo gruro.

Entre

co a pouco abandonados.

os Timbira,

Os Avá-Canoeiro

vários

dialetos vão sendo pou-

encontram=se em situação dramá-

r,

't Lc a , Além· do~.i,m.e-r...t-e-aa
•...

_ sobreviventes
-·-··-)--

propria

-,(a líne;ua vem sofrendo

......•...•.

popu.wçao

- na rougu:i.:3::;:.i.iHc::

influências estruturais --

· ...

tuguês.
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Neste contexto,

c;tHstica Indígena

avulta-se

Brasileira.

J

a responsabilidade s oc í.a'l, da 'Lin-

Não bas ba documentar,

·.

analisar e comparar
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as línguas indígenas, arquivando-as para a posteridade. :Ir: preciso earantilri,
.

a sobrevivência das sociedades indfgerras

se o lugar

das líncuas

entre

as sociedades

j

:i:":1

corno um todo. ~ preciso afirmarJ :I
1 ..

indígenas na sociedade brasileira, criatldo-se cond!f1
'

ções para o florescimento

.

'

.

de uma si tuaçrío de diglossia

ind::[.zenas e a socieclade

envoJ.vente.

1

.

e dinomia estáv,'?iS, ,
Somente resgatan~

do para o futuro as falas vivas. destas populações

é que se podera vir a· .

concretizar algum dia o ideal de país multiétnico

e p1ur:i.1Íngüe.
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