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OS ESTUDOS DE LINGütSTICA IND1GENA NO BRASIL * 

Aryon D. Rodrigues 
(Departamento de Lingüística, Universidade de Brasília) 

I . Introdução 

Não resta dúvida que a América do Sul continua, ainda hoje, sendo 
a região do mundo de maior ignorância acêrca das línguas nativas (Ma
son 1950, p. 163) e que o Brasil tem aí uma parte pelo menos propor
cional à sua área geográfica . Ainda não há nenhuma língua brasileira 
que esteja satisfatoriamente documentada . A indigência de bons mate
riais ainda é pràticamente a mesma de há 30 anos atrás, quando Oiticica 
clamava pela necessidade de fazer-se documentação metódica e de orga
nizar-se um centro coordenador das pesquisas lingüísticas na América 
do Sul (O.iticica 1933, pp. 41 ss.). Antes e depois de Oiticica incontá
veis têm sido os apelos pela necessidade de proceder-se, com a máxima 
urgência, à documentação científica dos idiomas sul-americanos. Em to
dos os casos, porém, tem-se tratado apenas de vozes que clamam no de
serto. Pouca ou nenhuma repercussão têm tido tais apelos, por veemen
tes que hajam sido. Um dos últimos, entre nós, é o de Darcy Ribeiro em 
1957 (Ribeiro 1957). E êste, mais realista e mais objetivo em suas pro
posições, apresenta-se com maior oportunidade de obter alguma resposta. 

De fato, a principal resposta está sendo dada, presentemente, com o 
estabelecimento no Brasil, desde 1957, do Summer Institute of Linguistics, 
possibilitado pelo convênio firmado entre essa instituição e o Museu Na
cional do Rio de Janeiro . Pela primeira vez, investigadores preparados 
com os métodos da moderna lingüística descritiva passam a estudar siste
màticamente Iinguas indígenas do Brasil . Isto significa que nós estamos 
testemunhando uma mudança radical, para melhor, neste campo de estu
dos. No momento, encontram-se no Brasil mais de 70 membros do Summer 
Jnstitute of Linguistics e é cêrca de 20 o número de línguas que estão sen
do estudadas em trabalho de campo. O interêsse dos membros daquêle 
Instituto não se limita, aliás, à lingüística descritiva, que é o aspecto do 
estudo das línguas indígenas em que êles estão dando sua mais importante 

(*) Relatório apresentado à Sessão de Lingüística da Sa. Reunião Brasileira de An
tropologia, BeJo Horizonte, junho de 1961. 
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contribuição, mas estende-se também à lingüística comparativa, como de
monstram trabalhos apresentados à IV e à V Reuniões Brasileiras de An, 
tropologia . A situação dos estudos de línguas indígenas brasileiras é, pois, 
no momento, altamente favorável e promissora. 

Isto não nos deve fazer esquecer, entretanto, que, da parte dos bra
sileiros, a situação ainda está longe de mudar da mesma maneira. Para 
a operação da mudança radical, que acabamos de referir, o único meio, no 
presente, é o de que se está lançando mão - a importação de lingüistas 
estrangeiros. O Brasil mesmo continua pràticamente sem lingüistas e sem 
Jingüística . E' verdade que também aqui se começa a operar uma trans
formação . Mas em escala ainda muito pequena e de desenvolvimento im
previsível . A introdução do ensino de lingüística em duas ou três uni
versidades começa a contribuir para a criação de ambiente propício à for
mação de pesquisadores brasileiros no setor lingüístico. A estrutura de 
nosso ensino superior, entretanto, é tal, que dificulta enormemente essa 
formação. Enquanto as universidades brasileiras não se reformarem, ado
tando uma estrutura em que seja viável a formação de pesquisadores, o 
ensino da lingüística, que agora aos poucos nelas se vai introduzindo, cor
re o risco de não conseguir passar de disciplina auxiliar na instrução de 
professôres de línguas modernas e de condenar-se, assim, a ficar alheio 
à tarefa de maior relevância que tem a lingüística no Brasil, que é a inves
tigação das dezenas de línguas nativas faladas pelos índios. 

li . - Lingüística descritiva 

1 . São extremamente poucas e pobres, as descrições de línguas 
indígenas brasileiras feitas no passado . Durante os trezentos anos da era 
colonial foram publicadas apenas cinco gramáticas: duas do Tupinambá 
ou Tupi antigo (Anchieta 1595, Figueira [1621]), duas do Guaraní (ca
so em que uma é readaptação e ampliação da outra: Ruiz de Montoya 
1640, Ruiz de Montoya e Restivo 1724) e uma do Kipeá (Kiriri: Mam
miani 1699) . Há ainda uma gramática inédita do Tu pi (Língua Geral) 
do Norte do Brasil, no século XVIII, cujo manuscrito se acha na Biblio
teca da Universidade de Coimbra. Essas gramáticas, fruto do trabalho de 
missionários, precederam ao desenvolvimento de uma atitude científica 
em relação às línguas e apresentam, em maior ou menor grau, de acôrdo 
com a habilidade de seus autores, os prejuízos comuns a tôdas as gramá
ticas antigas, feitas à base das descrições clássicas do grego e do latim. 

2. No século XIX publicaram-se no Brasil mais quatro gramáti
cas, das quais as três primeiras (Faria 1858, Magalhães 1876, Sympson 
1 877) são descrições muito rudimentares do Tupi amazônico (Nheenga
tú) e a quarta (Batista Caetano 1879) é uma reinterpretação do Gua
raní à base de material escrito nos séculos XVII e XVIII . E' só no fim 
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dêsse século, porém, que aparece um tratamento objetivo, mais ou menos 
independente da tradição gramatical das línguas européias, de uma lín
gua indígena brasileira: é o estudo da língua Bakairí por Karl von den 
Steinen ( 1892) . Bsse estudo serviu de inspiração e exemplo ao melhor 
trabalho já produzido por um brasileiro sôbre uma língua indígena: a 
gramática e coleção de textos do Kaxinawá por J. Capistrano de Abreu 
(1914). 

3 . Embora nem a gramática de von den Steinen, nem a de Capis
trano de Abreu satisfaçam a muitos requisitos da moderna lingüística des
critiva (que elas precederam de muitos anos) , podiam ambas ter provo
cado uma mudança radical nos estudos das línguas indígenas brasileiras . 
Steinen e Abreu puseram completamente de lado a preocupação imedia
tista de formular regras para eventual aprendizado prático sofrível da lín
gua em questão, para descrever, como descreveram, cientificamente, tão 
objetivamente quanto lhes foi possível, as línguas que tiveram ocasião de 
documentar. As descrições de ambos são baseadas antes de tudo, como 
se requer das descrições modernas, em textos nativos, e a de Abreu é 
acompanhada da maior coleção de textos indígenas que já se editou no 
Brasil . A benéfica influência de Steinen deve-se ligar também, por certo, 
-0 notável estudo do Taulipáng por Koch-Grünberg ( 1928), igualmente 
baseado em apreciável coleção de textos. Mas a maioria das gramáti
·cas publicadas depois de Steinen ignoraram, lamentàvelmente, a orienta
.ção dada por aquêle notável pioneiro. Assim é que se publicaram nas 
primeiras décadas dêste século quatro gramáticas do Tupi amazônico 
(Tastevin 1910, Fernandes 1924, Cunha 1927, Stradelli 1929) que qua
se nada acrescentaram ao conhecimento da estrutura dessa língua. Ou
tras descrições, em geral bastante deficientes, foram feitas também de 
línguas diversas, por exemplo, do Kayapó (Sala 1914), Kaingáng (Bar
<:atta de Valfloriana 1918, Hanke 1950) , Xipáya (Nimuendajú 1923-24), 
Xerente (Vianna 1928), Mundurukú (Strõmer 1932), Mehim (Pompeu 
Sob. 1930), Tembé (Rice 1934) , Karajá (Palha 1942), Tukúna (Alvia
no 1944) , Boróro (Rondon e Faria 1948), Paresí (Mello 1942, Rondon 
e Faria 1948), Tukáno (Giacone 1949) , Krêyé (Boudin 1951). 

Há entretanto trabalhos descritivos que se destacam pelo esfôrço de 
atingir uma maior profundidade de análise, embora deficientes por ca
Tência de métodos ou técnicas descritivas apropriadas: a gramática do 
Boróro por Colbacchini ( 1925) e por Colbacchini e Albisetti ( 1942), 
-as observações sôbre o Kaingáng por Mansur Guérios ( 1942), as des
·crições do Tupinambá por Rodrigues (1953, 1955) e Lemos Barbosa 
( 1956). Atendem às exigências da lingüística descritiva moderna o es
bôço gramatical do Krahó por Olive Shell (1952), a descrição do Wai
wai pelos irmãos Hawkins ( l 952, 1953) e, em parte, também as notas 
sôbre o Xokleng (Kaingáng) por J . Henry (1935, 1948). 
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5. Da resenha histórica feita nos parágrafos anteriores, resulta que 
é muito pouco o que foi feito, em matéria de descrição de línguas brasi
leiras, até o meio do século XX. Mal chega a vinte o número de lín
guas que foram contempladas ainda que com más tentativas de descri
ção . Descrição que satisfaça às exigências da moderna lingüística descri
tiva não existe nenhuma além das já mencionadas do Krahó e do Wai
wai (mas a primeira se baseia em material muito limitado e a última 
ainda não foi completada) . 

Há, entretanto, trabalhos em andamento, que prometem considerá
vel alteração nesse estado de coisas . O fato mais notável nesse sentido 
é, por certo, o já mencionado trabalho do Summer Institute of Linguistics, 
que vem atuando no Brasil desde 1957. Os membros do Instituto já abor
daram, até o presente, o estudo descritivo de quase vinte idiomas . Os pri
meiros resultados das suas investigações, em sua maioria de natureza 
descritiva, já estão programados para publicação . Incluem estudos pre
liminares ou mais desenvolvidos das seguintes línguas: Terena, Irantxe, 
Kaingáng, Hixkaryana, Ofayé, Kokáma, Apinayé, Xavante, Boróro, Ma
xakalí, Karajá, Guaraní, Guajajara, Sataré (Maué), Nambikwára, Pare
sí, Mura, Mundurukú, Urubú. 

O autor do presente relatório tem dois estudos prontos para publi-· 
cação - uma descrição do Tuparí e um estudo fonológico do Tupinambá. 

6 . Se quisermos ser rigorosos - e não há outra atitude, se pre
tendemos levar a sério os estudos lingüísticos - e declarar-nos satisfei
tos só com trabalhos descritivos que atendam aos requisitos de documen
tação e análise da lingüística moderna, temos de reconhecer que só agora 
e sobretudo devido à atividade dos membros do Summer Institute of 
Linguistics, é que se começam a fazer, no Brasil, estudos científicos de 
lingüística descritiva . As línguas indígenas que estão sendo estudadas 
adequadamente são quase exclusivamente aquelas às quais se estão de
dicando membros daquele instituto (além das mencionadas no parágrafo· 
anterior, também Krahó, Kaiwá, Parintintin, Fulniô ou Iaté) . O autor 
do presente relatório está dedicando-se ao estudo da língua dos índios 
da Serra dos Dourados, no Paraná (''Xetá"). 

7 . Um exame da distribuição geográfica das línguas investigadas 
pelos membros do Summer Institute of Linguistics mostra que há., no mo
mento, pelo menos duas áreas importantes que ainda não foram atacadas 
por aquêles lingüistas: a do alto Xíngu e a do Guaporé. A primeira tor
nou-se, nos últimos anos, uma das áreas indígenas de mais fácil acesso, o 
que, se por um lado possibilitou o trabalho de vários etnólogos entre os 
índios, por outro lado tem contribuído para uma rápida depopulação, es
tando já algumas das línguas aí faladas na iminência de desaparecimento 
(por exemplo, Auetí e Trumaí). A outra área, a do Guaporé, ainda de di
fícil acesso, também está contudo sofrendo transformação muito rápida,. 
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achando-se grande parte dos povos indígenas aí estabelecidos a caminho 
da extinção . Aí, como no Xingu, há povos de várias filiações lingüísticas, 
mas que parecem comparticipar de muitos traços culturais comuns; ao con
trário dos do Xingu, porém, os do Guaporé são quase todos desconhecidos 
não só para o lingüista, mas também para o etnólogo . Da área do Xingu 
a melhor documentação lingüística continua sendo a do Bakairí, por von 
den Steinen} publicada há 70 anos. Do Guaporé só há a nossa descrição 
do Tuparí, baseada no material colhido por Caspar, a qual, entretanto, apre
senta muitas lacunas. Ambas as áreas estão a exigir, pois, a máxima aten
ção em qualquer nôvo planejamento de pesquisas lingüísticas no Brasil. 

UI - Lingüística comparativa 

1 . Os estudos lingüísticos comparativos dependem diretamente dos 
trabalhos descritivos. Onde não há boas descrições, não pode desenvol
ver-se satisfatôriamente a lingüística comparativa, da qual dependem as 
classificações de línguas e povos. A grande dificuldade da comparação 
lingüística na América do Sul sempre foi e continua sendo a quase abso
luta falta de descrições convenientes. Se, como acabamos de ver, só no 
presente começam a realizar-se, no Brasil, estudos descritivos de línguas 
indígenas, não custa reconhecer que só daqui em diante é que poderão 
desenvolver-se os estudos comparativos. O progresso dêstes dar-se-á à me
dida em que forem aparecendo descrições científicas das línguas que ago
ra começam a ser investigadas . 

2. As perspectivas para a lingüística comparativa ncr Brasil - co
mo em tôda a América do Sul - são, aliás, relativamente modestas. Se 
nos dedicarmos intensivamente, nos próximos anos, à documentação e 
descrição das línguas ainda existentes no país, poderemos documentar, 
no máximo, umas 50 línguas . :f:.ste número representa menos de um 
quinto das línguas que outrora foram faladas em território brasileiro 
(Loukotka arrolou, em 1939, 240 línguas brasileiras, das quais êle en
tão tinha notícia; grande quantidade de línguas, entretanto, deve ter de
saparecido, sobretudo no Brasil Oriental, sem ter deixado qualquer no
tícia; de algumas poucas Loukotka ainda não conhecia as notícias exis
tentes em 1939; outras, ainda, tornaram-se conhecidas só depois dêsse 
ano) . A lingüística comparativa só será aplicada, pois, em tôda a exten
são desejável, a uma fração das línguas brasileiras; a maioria dessas lín
guas não poderá, infelizmente, beneficiar os estudos comparativos e clas
sificatórios . 

3 . Não obstante a falta de documentação adequada, é verdade que 
têm sido realizados desde há mais de meio século estudos comparativos e 
que quase tôdas as classificações dos índios brasileiros se têm baseado ne
sas comparações . Essas classificações, entretanto, são em grande parte 
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precárias em vista da precariedade da base em que assentam . O que não 
quer dizer, porém, que elas sejam de todo falsas. As afinidades mais evi
dentes entre as línguas deixam-se verificar mesmo à base de informações 
deficientes . Assim é que boa parte dos grandes agrupamentos reconheci
dos nas várias classificações subsistirão certamente quando se puderem 
rever essas classificações com base em melhores documentos . E' a veri
ficação do parentesco mais remoto (por exemplo, entre grupos como o 
Tupí e o Karíb ou o Aruak), bem como dos detalhes do parentesco (por 
exemplo, as relações das línguas Karíb entre si, ou das Aruak entre si) 
que mais sofre com a falta de documentação adequada. Por essa razão, 
na grande maioria dos casos, os agrupamentos dentro das famílias lin
güísticas brasileiras têm sido predominantemente geográficos, deixados de 
lado, em geral, quaisquer critérios lingilisticos. 

4. A certeza de que, para a maioria das línguas indígenas brasi
leiras, não há mais possibilidade de fazer-se documentação adequada, im
põe-nos, entretanto, a necessidade de procurar aproveitar ao máximo as 
informações acumuladas até o presente, por mais precárias que sejam . E' 
isto que justifica os esforços empreendidos recentemente por vários lin
güistas (Swadesh, Shafer, Mattoso Câmara Jr., Rodrigues) em aplicar 
técnicas comparativas a grupos de línguas, diante dos quais recuaria es
candalizado qualquer comparativista afeito só aos estudos indo-europeus 
ou semíticos ou algonquinos . E' claro que para obter resultados válidos 
com base em fontes tão precárias, é necessário proceder-se com particular 
cautela . Esta, contudo, não deve ser exagerada ao ponto de inibir-nos de 
lançar mão do pouco de que dispomos acêrca de tantas línguas . 

5 . O valor das listas de palavras, que constituem, para a maior par
te das línguas, a única informação disponível, é aliás muito relativo . nsse 
valor depende muito de circunstâncias estranhas ao ato de registrar uma 
amostra lingüística . Se uma língua dada, de que só dispomos de uma dú
zia de palavras, pertence a um grupo de línguas pouco diferenciadas entre 
si, e uma ou mais destas são melhor conhecidas, então a pequeníssima 
amostra de vocabulário servirá para evidenciar a filiação daquela língua 
a êsse grupo. Se, porém, a língua tão parcamente conhecida só tivesse 
tido parentes remotos, no momento em que se registrou a t.mostra, então 
é muito provável que esta não esteja em condições sequer de fazer so
nhar com os parentescos realmente existentes . Assim, uma lista de doze 
palavras grosseiramente transcritas nos dá a certeza de que o que von 
lhering chamou de Noto-Botocudo é uma língua da família Tupí-Guaraní. 
Dessa maneira, em muitos casos, documentos que estaríamos inclinados a 
desprezar por extremamente pobres, permitem decisões seguras e substi
tuem, até certo ponto, documentação melhor e mais farta que, embora 
desejável, não mais se pode obter. 
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6 . Uma das tarefas da Jingüística comparativa no Brasil é, portan
to, o reexame de todo o material acumulado nestes quatro séculos e o es
fôrço por tirar dêle o que êle pode dar para a elucidação das relações 
entre as línguas indígenas. Outra tarefa é ir aproveitando os resultados 
dos estudos de lingüística descri~va, que se estão iniciando em bases tão
amplas, como vimos, e a partir dêles rever e aprofundar os estudos com
parativos e classificatórios já realizados . 

Um grande estímulo para o reexame das comparações e classificações. 
deve constituir a ousada classificação apresentada por Swadesh em 1959. 
Apresentam-se aí tantas conexões inesperadas que, ainda que essas cone
xões não venham a subsistir após um exame mais detalhado, êsse traba
lho exercerá função extremamente salutar, se fôr encarado como uma es-· 
pécie de desafio aos pesquisadores. Isto já seria um grande mérito da 
classificação de Swadesh . Entretanto,· é bem provável que muitas das no
vas relações denunciadas por seu teste léxico-estatístico venham a ser con
firmadas por investigações mais extensivas. 
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Comentário do co-relator J. Mattoso Câmara Jr. ao Relatório (parte 
geral) do Prof. Aryon Dall'lgna Rodrigues 

O excelente Relatório do Prof. Aryion, tão lúcido e preciso, toca em 
vários pontos importantes e complexos da situação atual da lingüfatica m
dígena entre nós . 

Na impossibilidade de focalizá-los todos, limito-me a uma breve re
ferência a quatro dêsses pontos, que considero essenciais. 

O primeiro é quanto à importância relativa dos pesquisadores e estu
dos no passado. O histórico de uma disciplina exige de quem o faz a 
tarefa de hierarquizar os nomes e os trabalhos em vez de uma simples 
enumeração cronológica. O Prof. Aryon bem o compreendeu; mas eu gos
taria de destacar, na apreciação estimativa que êle brilhantemente nos 
deu, as figuras de Karl von den Steinen e Capistrano de Abreu. Elas fo
ram, em verdade, os dois pontos altos da lingüística indígena no passado . 
Steinen desenvolveu com notável segurança uma pesquisa de lingüística 
histórica, manejando as técnicas lingüísticas correspondentes com uma se
gurança e consciência que outros não tiveram: compreendeu a necessida
de de estabelecer correspondências fonéticas (as chamadas "leis fonéticas"), 
enquanto os seus contemporâneos e predecessores imediatos se limita-
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vam a deduzir cognações pela relativa semelhança da estruturação fonética 
das formas . Ora, as correspondências fonéticas são a pedra angular da 
gramática comparativa e provam uma cognação mesmo quando há pou
ca ou não há nenhuma semelhança fonética. 

Se Steinen assim se destacou na lingüística histórica, Capistrano de 
Abreu se salientou na lingüística descritiva: êle compreendeu as condi
ções essenciais da descrição lingüística pelo uso sistemático de um in
formante determinado, pela objetividade do registro e pela isenção de 
influir no nativo com idéias de línguas ocidentais que, uma vez impruden
temente lançadas no inquédto, perturbam o informante e o levam à per
plexidade e ao êrro . 

E' claro que as técnicas dêsses dois grandes lingüístas estão ultra
passadas e já só tem um valor histórico, mas que é de justiça salientar co
mo marcos que foram no progresso de nossa ciência. 

Isso me leva a um segundo ponto do Relatório, que é a apreciação 
da cooperação que está dando o Summer 1 nstitute of Linguistics ao de
senvolvimento dos estudos lingüísticos atualmente entre nós. Mediante 
um convênio com o Museu Nacional, está uma equipe de lingüistas da
quêlc Instituto trabalhando no campo e levantando um material de gran
de valor. As palavras do Prof. Aryon quero acrescentar o meu teste
munho como orientador dos planos e pesquisas lingüísticas no Museu Na
cional. Os lingüistas do Summer lnstitute estão desenvolvendo em pro
fundidade as descrições das nossas línguas indígenas ainda existentes e ma
nipulando os resultados para fins comparativos dentro de excelente técnica. 

E aqui está o terceiro ponto que desejo ressaltar: a necessidade de de
senvolver os estudos de lingüística indígena com a atenção voltada simul
tâneamente e exclusivamente para os polos da descrição e da comparação 
Jingüística. A descrição nos dará a informação exata e interpretativa das 
estruturas lingüísticas indígenas, e a comparação nos permitirá um traba
lho de síntese classificatória que ultrapassa as lindes aa· lingüística e vai 
servir de instrumento de trabalho para a antropologia cultura] indígena. 

Há nesse particular o problema delicadíssimo da interdependência en
tre descrição e comparação e das dificuldades de fazê-las sem a precedência 
da primeira, que rcJegaria a comparação, de necessidade tão premente, pa
ra um futuro distante. Mas deixo êsse problema para o tema de comentá
rio da co-relatora, Dra. Sarah Gudschinsky. que se vem preocupando com 
êle e tem a respeito idéias nítidas e seguras num "saber de experiência feito". 

Passo, portanto, ao quarto e último ponto que aqui quero abordar. 

O auxílio que nos está prestando o Summer lnstitute, valiosíssimo que 
é, não nos libera da obrigação de procurar constituir uma equipe de lin
güistas nossos, tecnicamente capazes de cooperar com os do lnstitute e afi-



i' 

li 

li 

' 

l 

Os estudos de lingüística indígena no Brasil 19 

nal ocupar a posição na lingüística indígena brasileira. Não podemos ficar 
indefinidamente na dependência dos lingilistas estrangeiros, nossos amigos, 
e êles são os primeiros a reconhecê-lo e declará-lo . 

Neste particular o quadro que defrontamos está se tomando atualmen
te mais promissor para êsse desiderato. A lingüística é lecionada há dez 
anos apenas, e exclusivamente aí, na Faculdade Nacional de Filosofia, do 
Rio, sob o aspecto de disciplina auxiliar (não cátedra) dos cursos de Le
tras. No ano passado, porém, foi estabelecido o seu ensino na Faculdade 
de Filosofia da Universidade do Paraná, ficando a cargo do ~osso eminente 
colega Aryon Dall'lgna Rodrigues, Relator desta Sessão. E sei que está pro
gramada para o currículo futuro da Faculdade de Filosofia da Universida
de do Ceará, e está sendo motivo de cogitação na Universidade de Minas 
Gerais e na do Pará. Isto amplia o campo e o recrutamento de lingüistas 
brasileiros, abrindo aos nossos estudos perspectivas, até econômicas, nesse 
campo. 

E' preciso apenas estender o ensino da matéria aos cursos de Ciências 
Sociais, porque os alunos de Letras são mais naturalmente levados à espe
cialização em português, línguas clássicas, línguas românicas e línguas ger
mânicas, enquanto os de Ciências Sociais encontrarão na lingüística indíge
na uma compreensível maior motivação. 

Por outro lado, o arcabouço do nosso ensino universitário, como uma 
traquitana colonial, complexo, pesado e rígido, não favorece a formação in
tegral de pesquisadores lingüistas, propiciando somente uma iniciação téc
nica (de certo importante) na matéria. Neste particular, porém, a Divisão 
de Antropologia do Museu Nacional, dirigida com lúcida sabedoria pór Luís 
de Castro Faria, criou um Setor Lingüístico, que tem como uma de suas 
tarefas a formação de pesquisadores em lingüística, recrutando-o~ dos alu
nos e ex-alunos das nossas Faculdades de Filosofia. Aí encontrarão êles, 
mediante a inscrição como estagiários do Museu, um ambiente para sua 
formação lingüística mediante cursos extraordinários intensivos, seminários, 
leituras dirigidas, tarefas de estudo e pesquisas orientadas . O Setor Lingüís
tico do Museu Nacional conta para isso também com a cooperação do 
Summer l nstitute nos têrmos do Convênio firmado entre as duas institui
ções. Quero por isso salientar neste despretensioso comentário que está 
criado, no Museu Nacional, um serviço catalisador na preparação e forma
ção de lingüistas nossos, que será (quem sabe?) a semente de uma escola 
lingilistica brasileira. Não nos esqueçamos que foi pela pesquisa das lín
guas indígenas, organizada por Boas., com o auxílio técnico e ulterior de
senvolvimento de Sapir e Bloomfield, que se foi pouco a pouco constituin
do a hoje tão brilhante escola lingüística norteamericana, de que o Summer 
lnstitute, que conosco coopera, é uma apreciável parcela. 

Era o que tinha a dizer . 
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Contribuição de Sarah C. Gudschinsky, co-relatora da Sessão de Lin
güística da V Reunião Brasileira de Antropologia 

Como membro do Summer Institute of Linguistics, gostaria, em pri
meiro lugar, de agradecer as generosas palavras do Prof. Aryon D. Ro
drigues e do Prof. Mattoso Câmara Jr. Consideramos um prazer e um 
privilégio fazer pesquisas no Brasil, país cujo grande número e varieda
de de línguas o tornam um paraíso para os lingüistas . 

Nesta ocasião desejo tecer comentários especialmente sôbre uma 
questão que foi mencionada apenas brevemente no relatório do Prof. Ro
drigues, a saber a tensão entre nosso desejo de fazer estudos compara
tivos o mais cêdo possível e o desejo de aguardar melhores dados já em 
preparo. 

Como ilustração dêste problema, eu gostaria de fazer um relato pro
visório do "survey!'' tupí. Os srs. estarão lembrados de que, há dois anos, 
apresentamos à IV Reunião em Curitiba um plano de levantamento das 
línguas tupí ainda faladas no Brasil. E:ste levantamento já foi iniciado. 
Presentemente estão arquivados dados de levantamento de nove varie
dades locais de Guaraní, bem como de Xetá, Parintintin, Diahoi, Mundu
rukú, Sataré, Apiaká, a Língua Geral falada no rio Andirá, Urubú e Gua-
1a1ara. 

Dêstes dados será possível tirar algumas conclusões provisórias acêr
ca do parentesco destas línguas e da história de sua evolução . Eu gosta
ria de dar alguns breves exemplos para indicar a natureza dos estudos que 
poderão ser feitos, incluindo diferenciação dialetal interna, a evolução de 
um aspecto da estrutura fonológica, e o parentesco postulado para uma 
língua. 

Por exemplo: um exame prévio do material guaraní indica que há 
evidência para a divisão tradicional do Guaraní brasileiro em três dialetos 
centralizados no sul do Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. 

Com os materiais já disponíveis será possível demonstrar alguns de
senvolvimentos interessantes em Guajajara: o sistema fonêmico desta lín
gua tupí difere do padrão tupí mais comum no fato de que há sete em vez 
de seis vogais orais, mas nenhuma vogal nasal. E' claro que, na época em 
que desapareceram as vogais nasais, a vogal ce.utral baixa oral diferia em 
qualidade da vogal central baixa nasal. Este contraste de qualidade é man
tido . As outras vogais nasais eram mais semelhantes às suas contra
partes orais, com as quais elas se confundiram ao perder-se a nasaliza
ção. Na mesma linha evolutiva, o Guajajara perdeu os alofones oclusi
vos das consoantes nasais . 

O caso mais interessante é talvez o Mundurukú. Esta língua - uma 
das mais divergentes dentre as que têm sido consideradas aparentadas 
ao Tupí - apresenta semelhanças de estrutura e vocabulário tanto com. 
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o Tupí quanto com o Jê. Os materiais disponíveis presentemente permi
tirão uma exploração provisória do problema da filiação desta língua. 
E' ela bàsicamente tupí com elementos emprestados do Jê? Ou é primà
riamente jê com elementos emprestados do Tupí? Ou é talvez parte dum 
agrupamento maior que inclui tanto o Jê como o Tupí? 

A resposta a estas perguntas requer cuidadosa comparação (e re
construção) tanto com línguas tupí como com línguas jê . 

E' neste ponto que se toma evidente a tensão . Embora gostásse
mos muito de ter estudos imediatos dêstes problemas, parece-me prema
turo publicar tais estudos . Já estão em andamento análises completas 
do Kaiwá e do Guaraní do Rio das Cobras, assim como do Mundurukú, 
Parintintín, Sataré, Guajajára e X e tá (o trabalho do Prof. Rodrigues) . 
Além disso, será possível no corrente ano estabelecer equipes de pesqui
sa junto aos Urubú e Asuriní e estender os levantamentos· aos Tapirapé, 
bem como, possivelmente, a grupos do alto Xingu e do Guaporé. 

Com êstes dados mais completos poder-se-ão elaborar, em base fir-
me, estudos de valor permanente. . 

E' claro, entretanto, que estas considerações não afetam o valor de 
estudos imediatos baseados em materiais publicados de línguas que já 
não são mais faladas . De especial utilidade é um estudo do tipo daquele 
apFesentado a esta Reunião por Y onne Leite, o qual, comparando dados 
registrados por Nimuendajú com os mesmos dados colhidos mais recen
temente por um lingüista treinado, deu-nos uma medida da validade dos 
demais vocabulários de Nimuendajú. 

-




