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Na área de ciencias humanas no Brasil,
poucos profissionais desenvolveram
um trabalho interdisciplinar produtivo
e mareante como o que realizou e
continua realizando a professora Yonne
de Freitas Leite. Sua forma~áo em
Letras e sua ampla cultura geral sempre
se constituíram em base e motiva~áo
para o intercambio e diálogo com
colegas das mais diferentes áreas. Seu
trabalho em linguística, onde mais
se destacou, expressava urna intensa
vontade e curiosidade de apreender
diferentes pontos de vista e perspectivas
na sociedade brasileira. Embora seja
conhecida, principalmente, por suas
pesquisas com línguas indígenas, há que
destacar a sua preocupa'ráo e análises
de como fala o brasileiro em diferentes
regióes, gera~óes e classes sociais.
Em sua elegancia discreta e notória
gentileza, desenvolveu intensa atividade
·na área de política científica. Cabe

destacar suas realizac;óes na Associac;ao
Brasileira de Linguística (ABRALIN), na
Associa~áo Brasileira de Antropologia
(ABA) e na Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciencia (SBPC). Ocupou
cargos, participou de comissóes,
mobilizou colegas, tanto voltada para
os problemas específicos de pesquisa
academica, como para a situa~o dos
diferentes grupos indígenas ou náo
indígenas com que lidam os profissionais
das ciencias humanas.
Cabe-me destacar o importante papel
que sempre desempenhou na área
de Antropologia, como linguista do
Departamento de Antropologia do
Museu Nacional, além de combatividade
e lideran~a como dirigente da
Associa~áo Brasileira de Antropologia,
onde foi conselheira, secretária-geral
e presidente. Ou seja, Yonne de Freitas
Leite é urna antropóloga na plenitude
de urna defini~áo que ultrapassa
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Este livro cumpre duas fun~oes indissociáveis. Em primeiro lugar, através
dele tornam-se acessíveis a um público maior, em um único volurne, trabalhos indiscutivelmente importantes para a linguística e a antropologia,
contribuindo, assim, a forma~o de estudantes e de futuros pesquisadores, indígenas e nao-indígenas. Em segundo lugar, é urna homenagem a
Professora ~onne de Freitas Leite, personagem em destaque da história
do desenvolvirn~nto da linguística e dos estudos de línguas indígenas no
Brasil. Yonne Leite, urna das primeiras mullieres brasileiras na academia
a realizar pesquisa de campo em área indígena, nos seus cinquenta anos
de trabalho no Museu Nacional, conviveu e colaborou com os principais
antropólogos e linguistas contemporaneos, orientou disserta'Yoes e teses
de vários pesquisadores hoje atuantes e teve urna rica produ~o científica
e academica, da qual selecionamos os textos que compoem esta coletanea.
Yonne Leite, como podemos deduzir dos artigos aqui apresentados,
nunca foi urna adepta ortodoxa de qualquer corrente teórica; ela sempre
explorou urna multiplicidade de ideias e de propostas, sendo a sua preocupa~o primeira a de alcan'Yaf a melhor análise possível dos dados empí.
,
neos que posswa.
Nos dois primeiros textos, conferencias apresentadas em eventos
científicos importantes da última década, Yonne volta sobre seus próprios passos para lembrar e avaliar um largo peda~o de história pessoal
e institucional. Em "Memórias de urna aprendiz ingenua: texto baseado
em conferencia proferida na mesa-redonda "A linguística antropológica:
7

novos sujeitos e novos objetos': parte do Seminário FINEP Roberto Cardoso de Oliveira realizado em 2007 no Museu Nacional da UFRJ, Yonne
rememora urna longa série de acasos que a levaram a ter os primeiros contatos com a diversidade cultural e linguística brasileira, em particular com
os Tapirapé, povo de língua Tupi-Guarani. 1 Os jovens antropólogos Luiz
de Castro Paria e Roberto Cardoso de Oliveira e a antropología estrutural
a acompanhavam. Ela também narra o processo que levou a linguística,
"sob a égide da antropologia" a se desenvolver de disciplina optativa até
disciplina obrigatória no currículo do curso de Letras e, posteriormente,
como deixa de ser tratada como um "instrumento" e passa a ser tratada
como urna Ciencia (como sentido lato da palavra) fornecedora de método
para se consolidar como curso de Pós-graduac;ao. Yonne narra, com seu
estilo leve e rigoroso, o processo de criac;ao do primeiro curso de pósgraduac;ao em Linguística no Museu Nacional, que, por razoes diversas,
acabou mudando e se multiplicando para outros espac;os institucionais.
Yonne testemunhou, assim, os primeiros passos da linguística no Brasil, a
influencia de Mattoso Camara Jr., a chegada do paradigma chomskiano,
os desafios da enorme tarefa de registrar e estudar as muitas línguas nativas ainda faladas no país.
"A língua tapirapé: o caso de urna pesquisa infinda'' (2001) 2 complementa e enriquece o primeiro texto, com urna rememorac;ao instigante de
sua pesquisa entre os Tapirapé, aos quais permaneceria fiel, das alegrías
e desafios das descobertas, da natureza profundamente humana do trabalho de campo, dos momentos teóricos de seu caminho como linguista.
Toda pesquisa é infinda, como diz Yonne, urna língua é manancial para
gerac;oes de investigadores, um tesouro inesgotável, do qual um único
indivíduo pode apenas desvelar alguns elementos e aspecto~. Yonne nos
deu insights geniais das características da língua tapirapé e na comparac;ao
com outras línguas da família Tupi-Guarani.
Em um trecho mareante, conta quando se ~eparou com problemas
na análise fonológica do Tapirapé enquanto ainda estava em trabalho de
campo e como a soluc;ao teórica lhe caiu literalmente do céu ..A fonoloHoje, 655 Tapirapé (censo FUNASA 2010) vivem em duas Terras Indígenas entre os estados
de Mato Grosso e Tocantins. (N. O.)
Urna versao <leste texto foi apresentada no I Encontro Internacional do Grupo de Trabalho
sobre línguas indígenas brasileiras da ANPOLL, 2002, Belém - PA e posteriormente publicado em seus anais: Atas do I Encontro Internacional do Grupo de Trabalho sobre línguas
indígenas brasileiras da ANPOLL. Belém: Ed. Universitária EDUFPA/Livraria do Campus,
2 001. v. l. p. 25- 4 0.
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gia gerativa padrao lhe permitiu propor urna generalizac¡:ao impossível de
ser feita na fonología taxonómica. A busca por um maior entendimento
da teoría gerativa, que a fascinava, motivou a sua ida aos Estados Unidos
para fazer doutorado, junto a um grupo de jovens estudantes atraídos por
novas ideias. Neste grupo estavam, além de Yonne, Mário Alberto Perini,
Margarida Basílio e Bernadette Abaurre.
Na segunda metade do texto, a autora percorre o desenvolvimento
de suá abordagem a um fenómeno central da gramática das línguas Tupi-Guarani, o da 'referencia cruzada Admiramos a lisura academica de
Yonne no uso dos trabalhos de colegas e alunos, desde o trabalho pioneiro
de Lucy Seki até a "inteligente e original companhia de Márcia Damaso
Vieira'' e as recentes contribuic;oes de Filomena Sandalo.
Trac;ando todo esse percurso para a explicac;ao da hierarquia dos díticos pronominais em Tapirapé - que levou décadas - Yonne confidencia
o que isso lhe custou, lhe serviu e lhe permitiu concluir:
O que aprendí nesta tentativa de chegar a urna descric;áo a mais completa
possível é que o fenómeno da linguagem é tao vasto, tao complexo que nem
usando todas as teorías existentes se dá conta da totalidade de seus aspectos.
Nem urna só pessoa. Acabou-se a mística do estruturalismo, em que bastava
documentar, segmentar, arrolar e rotular e, pronto, lá se tinha a língua completa. lfoje se sabe que para se chegar a algum porto mais seguro é preciso ter
perspectivé\s diferentes, testar várias hipóteses e teorías concorrentes e mesmo
que se tente unir todas essas perspectivas muita coisa ainda ficará de fora.

Por fim, Yonne Leite recordado companheiro ausente Carlos Franchi, "com quem conversava sobre a limitac;ao das teorías, da impossibilidade de completude, da necessidade dos recortes, que se, por um lado,
facilitavam o trabalho, por outro o empobreciam" e agradece seus (entao)
atuais colegas de trabalho no Programa de Pós-Gradua~ao em Antropología Social e no Setor de Linguística do Museu Nacional (UFRJ), que "nunca
a deixaram envelhecer':
Ao estudo do Tapirapé, língua da familia Tupi-Guaraní, sao dedicados
também os oíto artigos que se seguem. Metodicamente, ela realiza estudos .
numa sequencia clássica: tratamento histórico-comparativo, fonología,
morfologia e morfofonologia, por fim sintaxe e semantica.
O artigo "A Classifica~ao- do Tapirapé na família Tupi-Guarani~3 de
1978, é um exercício de linguística histórica. Yonne Leite lanc;a urna luz
Artigo publicado pela primeira vez em: Ensaios de Lingüística, Cadernos de Lingüística e
Teoria da Literatura, Belo Horizonte, v. 4, n. 7, p. 25-32, 1982.
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sobre urn peda~o da história dos povos indígenas. A questao era situar
(ou ressituar) a língua tapirapé no interior da familia Tupi-Guaraní, partindo das propostas divergentes de Aryon Rodrigues" e Miriam Lemle5
a respeito da classifica<;áo dessas línguas. Yonne reanalisa os padroes de
mudan<;a das vogais - em especial da vogal *a - , introduzindo a no<;áo
de ordem cronológica. Baseada nos padroes de mudan~s das vogais na
familia Tupi-Guaraní, ela aponta urna correla<;áo mais forte entre o Tapirapé e o Asurini do que com outras línguas da familia, já que, como ela
demonstra, aquelas duas línguas participam, conjuntamente, de um maior
número de regras ao longo do processo histórico de mudan<;a.
Com 'J\.spectos da fonologia e morfofonologia tapirapé': publicado
pelo Museu Nacional em 1977,6 Yonne Leite faz sua primeira incursao na
descri<;áo e análise do Tapirapé, com o objetivo de fornecer subsídios para
urna sua caracterizacyao mais precisa no quadro da familia Tupi-Guaraní.
Sao assim analisados os fonemas vocálicos e consonantais, a nasalidade
das vogais, a alternancia das consoantes finais das raízes nominais e verbais quando lh~s sao acrescentados sufixos de nominaliza<;áo, nega<;áo,
circunstancia, 'gerúndid. Aqui, Yonne propoe urna nova postura científica
e academic~, que fa<;a brotar da discussao coletiva entre os envolvidos no
estudo das línguas Tupi-Guaraní hipóteses mais sólidas sobre a história
de línguas e povos. Yonne sugere, com elegancia, urna direcyao vital, mas
ainda incipiente e frágil, para o desenvolvimento científico: a cooperacyáo,
a comparacyáo, o confronto academico saudável e produtivo.
Em 'J\. nasalidade vocálica em Tapirapé': trabalho publicado na revista
Letras de Hoje em 2003,7 Yonne revisita seus trabalhos em fonologia,
focando o fenómeno da nasalidade. Delineiam-se novas abordagens teóricas, como a da geometria de tracyos, para resolver problemas de análise
anteriormente nao explicados de maneira satisfatória. Como ela mesma
diz: "as línguas indígenas brasileiras, pela variedade de processos de harmoniza<;áo nasal que apresentam, tem servido de argumenta<;áo para propostas, calcadas em teorias fonológicas nao-lineares, de tipos de processos
Rodrigues, A. D. 1964. "A Classifica~o do Tronco Lingüístico Tupi:' In: Revista de Antropología. Junho e dezembro de 1964 vols. 12, n. 1-2.
s

Lemle, M. 1971. "Internal Classification of the Tupi-Guarani Linguistic Family'~ In: D. Bendor-Sa.muel (ed.). Tupi Studies l., Norman, Oklahoma, Sumrner Institute ofLinguistics.

6

Boletim do Museu Nacional, 1977.

7
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A nasalidade vocálica em Tapirapé. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 38, n. 4, p. 49-61, 2003.
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de nasaliza<;áo e de sua representa<;áo'~ Neste artigo, Yonne apresenta urna
descri<;áo da nasalidade vocálica em Tapirapé, mostrando que, apesar da
impressáo auditiva que suscita a alta incidencia de nasaliza<;áo vocálica e a
ocorrencia de morfemas totalmente orais ou nasais, o Tapirapé náo pode
ser incluído nem no tipo em que o suprassegmento nasal é dependente
do nó Vozeamento Espontaneo, que abriga dialetos Guaraní, nem no tipo
em que o autossegmento nasal é ·d ependente do nó Palato Mole, segundo
a parametrizacyáo proposta por Glyne Piggott.8 Por fim, a autora apresenta
argumentos para a classifica<yáo do Tapirapé como um caso de nasalidade
local, oriunda do cancelamento de um autossegmento 'flutuante extramétrico, que se preserva pela nasaliza<;áo da vogal precedente. A autora apre-.
senta hipótese de que o estágio atual da nasaliza<;áo vocálica em Tapirapé é indicativo do início de urn processo de perda de regra. Nesse texto,
Yonne revela a sua impetuosa vontade de conhecimento e compreensáo
dos fenómenos linguísticos, pois nunca abandonou a busca por melhores
análises do que encontrava nessas línguas táo pouco estudadas.
O fenómeno da incorpora<;áo nominal é o tema de 'J\. incorpora<;áo
nominal em Tapirap~ 9 Em um primeiro momento, partindo de Mithun
(1984),1º trabalho que faz urn exame de mais de 100 línguas diversas geográfica e geneticamente, Yonne apresenta a hipótese de que a incorpora<;áo
possa ser tratado como um mecanismo morfológico pelo qual se derivam
itens lexicais. Segue, entáo, a perspectiva gerativa para .urna explica<;ao.
Baseando-se na análise de Baker (1988) 11 através do modelo de Regencia
.
e Vincula<;áo, Yonne fornece explica~oes estruturais e nao semanticas, ao
explorar a possibilidade de tratar a incorpora~áo como urna regra sintática
de movimento. É nesse artigo que Yonne inicia a busca de urna explica<;áo
para urna característica da língua tapirapé: urna mesma frase com verbo
transitivo (com urna mesma leitura semantica) pode ser realizada através de ordens diferentes de constituintes, assim acarretando urna suposta
ambiguidade nos papéis temáticos. Essa discussao continuará em traba-

a

8

Piggott, G. (1988) A parametric approach to nasal harmony. In: ·Hulst, H. van der e Smith,
N. (eds.) Features, segmental structure and harmonyp processes: 132-167. Dordrecht: Foris.

9

Trabalho apresenta no X Congresso Internacional de la Associación de Lingüistica y Filología de America Latina, Vera Cruz, México, abril de 1993.

1

º

Mithun, Marianne. 1984. "The Evolution of Noun Incorporation." Language, vol. 60, n. 4·
p. 847-894.

11

Baker, Mark C. 1988. "Incorporation. A Theory of Grammatical Function Changing'. The University of Chicago Press, Chicago and London, p. viii-543.
11

lhos (também neste volume) em parceria com Márcia Damaso Vieira: "A
ordem livre em algumas línguas da família Tupi-Guarani: em busca de
urna proposta de análise,: A análise mostra a insuficiencia da abordagem
via Regencia e Vinculacrao diante de línguas com um padráo nao nominativo-acusativo ou onde nao há rigidez de ordem de constituintes na sintaxe aberta, ao mesmo tempo em que os argumentos nao sáo marcados
para Caso. Embora Yonne encontre urna saída mais económica e elegante
para o problema somente no artigo em parceria com Marcia Damaso,
acima citado, esse texto mostra como ela consegue partir de urna proposta
tipológica, testada metodicamente, e sempre ancorada nos dados do Tapirapé, para a avaliacyáo de propostas de natureza formal existentes naquele
momento. Longe de condenar as ideias gerativistas, mas situando-se no
seu ambito, Yonne percebeu os limites de urna visáo centrada em línguas
indo-europeias, com pouco poder explicativo dos fenómenos dessas novas
e tao velhas línguas de tradi~o oral.
Como antecipamos, foi a colaborac;áo com Márcia Dámaso Vieira,
em ''A Ordem livre em algumas línguas da familia Tupi-Guaraní: em busca
de urna proposta de análise,:11 que permitiu retomar a análise da aparente
ordem livre dos argumentos do verbo, agora induindo na comparac;ao
outras línguas da família Tupi-Guarani. O Modelo de Princípios e Parametros da Teoría Gerativa ofereceu urna saída analítica: tratar o Asurini
do Trocará, o Tapirapé e o Tupinambá como línguas em que os sintagmas nominais de sujeito e de objeto sao adjuntos, nao tendo, portanto, o
estatuto de argumentos do verbo (cf. Vieira (1989, 1993) e Leite (1990) 13).
Dois dos fenómenos mais mareantes dessa$ línguas - ordem livre no nível
oracional e ocorrencia de expressóes descontínuas - sao abordados aluz

11

13

12

Trabalho apresentado no I Congresso Internacional da Associac;ao Brasileira de Linguística
- ABRALIN, realizado em Salvador - BA, entre os dias 11 e i6 de setembro·de 1994 e publicado como artigo no Boletim da ABRALIN (edic;ao 21 - junho/1997), Atas do I Congresso
Nacional da ABRALIN.
Vieira, M. M. D. O fenomeno da niio-configuracionalidade em algumas línguas da famflia
Tupi-Guaraní. Trabalho apresentado no Seminário sobre Sistemas de marcafdO de caso.
Campinas,UNICAMP, 1989.
Vieira, M. M. D. O fenomeno da nao-configuracionalidade na língua Asurini do Trocará:
um problema derivado da projefáo dos argumentos verbais. Tese de doutorado. Campinas,
UNICAMP, 1993.
Leite, Y. Para urna tipologia ativa do Tapirapé: os clíticos referenciais de pessoa. Cadernos de
Estudos Lingüísticos, n. 18. Campinas, 1990 - Artigo republicado nessevolume (p. 134-153).

do Programa Minimalista (Chomsky, i993),14 onde o problema da variac;áo da ordem é urna consequencia do mecanismo de checagem de traeros
gramaticais.
Outro tópico central para o estudo de línguas indígenas está em 'J\s
construc;óes causativas em Tapirapé,:•s Para entender a derivacrao dessas
construcyóes, Yonne amplia o horizonte numa comparacráo aberta, recorrendo a dados do Turco e do Chichewa, línguas onde o fenómeno da causativizac;áo é muito semelhante ao que ocorre em Tapirapé. Baseada nas
análises de Aissen (1974), Baker (1985) e Marantz (1985),16 ela envereda em
urna análise sintática onde as construc;óes causativas mono-oracionais sao
oriundas de urna estrutura subjacente bi-oracional. Ela aponta um 'movimento núcleo a núcleo, onde o verbo principal é incorporado pelo verbo
'causae e também explora a existencia de urna anáfora reflexiva em Tapirapé.
Assim como em ''A Incorporac;áo nominal em Tapirapé': Yonne,
mesmo seduzida pela fineza da análise das causativas como frutos de um
mecanismo de derivac;áo sintático (via Teoria de Regencia e Vincula~o),
acaba concluindo que a aplicac;áo mecanica da análise gerativa pode produzir lacunas na explicacrao, como por exemplo a 'falta de e-comando da
anáfora reflexiva em sentenc;as causativas. Assim, Yonne concluí que "esses
argumentos mostram que as análises bi-oracionais esbarram em dificuldades no caso das construcróes causativas em Tapirapé': Ela também lembra
que "Dificuldades. semelhantes sao também encontradas no tratamento,
segundo a proposta de Baker (1985), da incorporac;áo nominal como urna
regra sintática de movimento:, Mais urna vez, Yonne nos dá urn exemplo
de autonomia crítica ao apontar deficiencias da Teoria Gerativa da época
para a explicac;ao de dados de línguas nao indo-europeias, estimulando
assim nao a sua rejeicyáo, mas urna sua saudável revisáo e desenvolvimento.
Em "Para urna tipología ativa do Tapirapé: Os clíticos referenciais de
pessoa:17 Yonne parte da dualidade da classificac;áo morfossintática exis14

Chomsky, N.A Minimalist Program for Linguistic Theory. In: Hale, K., S. J. Keyser 1993.

is

Artigo publicado na Revista Latinoamericana de Estudos Etnolingüísticos, Lima - Peru, v. 8,
p. 73-86, 1994.

16

Aissen, J. 1974 - Verb raising. Linguistic Inquiry, vol. V (3):325-366.
Baker, M. C. 1985 - Incorporation: a theory ofgrammatical function changing. Doctoral Dissertation. MIT.
Marantz, A. 1984 - On the nature ofgrammatical relations. The MIT Press, Massachusetts.

17

Artigo publicado no Cadernos de Estudos Lingüísticos (UNICAMP), Campinas, v.18, p. 37-56,
1990. Urna versáo preliminar deste trabalho foi apresentada no GT línguas Indígenas Bra-
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tente nos trabalhos sobre línguas da familia Tupi-Guaraní. Seki (1976,
1990}18 tinha classificado o Kamayurá como urna língua de estrutura ativ~
enquanto Harrison (1983) e Dahlstrom & Texeira (1983)19 tinham classificados o Guajajara e o Tupinambá, respectivamente, como línguas ergativas. Yonne mostra que o Tapirapé é diferente de línguas reconhecidamente
ergativas, como o Kuikuro (familia Karib), sugerindo uma autonomia do
tipo ativo e a singulariza~o do Tapirapé no quadro das línguas ativas mais
conhecidas na bibliografia tipológica, como o Choctaw, o Lakhota.
Yonne aborda em primeiro lugar os diversos subsistemas de clíticos
que expressam as rela~oes de sujeito e objeto nas ora~oes independentes
e dependentes, delineando as várias análises pos~íveis e as cisoes internas
delas ·decorrentes, para mostrar as limita~oes de urna perspectiva tipológica, quer meramente sintática, quer ·m eramente semantica, para explicar
adequadamente a complexidade e as fun~oes dos subsistemas existentes.
A tipologia dos verbos intransitivos é revista, usando dados do Tapirapé,
Guaraní e Tupinambá e aluz da proposta de Hale e Keyser (1998),~ .e m
"As classes de verbos intransitivos em línguas da familia ~upi-Guarani~ 21
Yonne formula a hipótese de que há, nessas línguas, dois tipos de verbos intransitivos: inergativos, ou "verdadeiros".intransitivos, como 'andar:
'correr,, ,nadar,> e os macusat1vos,
•
•
como 'apagar,, ,quebrar,''.
vrrar,' e os verbos de estado. Os argumentos vem dos processos que implicam mudan~ ·
de valencia verbal (reflexiviza~o, intransitiviza~áo) e sua intera~áo coma
causativiza~áo e transitiviza~áo.

sileiras; coordenado pelo Prof. Dr. Aryon Dall'Igna Rodrigues, no TI Encontro Nacional da
ANPOLL (Rio de Janeiro 26-29 de rnaio de 1987).
18

19

1

º
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Seki, Lucy. 1976 - Kamayurá lingual de estrutura ativa. Llngua e literatura n11 5: 217-227, Sáo
Paulo.
Seki, Lucy. 1990 - Kamayurá (Tupi-Guaraní) as anna active-stative language. Doris Payne
(ed.), Amazonian Linguistics: studies in Lowland South American Languages. 367-392. University ofTexas Press at Austiii.
Harrison, Carl. 1983 - Typological Disharrnony and ·Ergativity in Guajajara. Workpapers of
the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota Section, vol. 27, Texas.
Dahlstrorn, Arny & Texeira, Raquel. 1983 - A cornparison of the case rnarking systems of
Tupinarnbá and Paraguayan Guarani U.C. Berkeley. (rns).
Hale, K. & Keyser, J. The basic elements ofargument structure. MIT, 1998. rns.
Trabalho apresentado no XIII Congresso Internacional da ALFAL, 2002 ern San José - Costa
Rica e publicado no Resúmenes de potenciais do XIII Congresso Internacional da ALFAL. San
José : Universidade da Costa Rica, 2002.

Adotando a proposta de Hale e Keyser de dasses verbais definidas
por estruturas argumentais internas hierarquizadas dos predicados, Yonne
descreve o morfema ma/ mo- do Tapirapé como tendo um duplo estatuto e
cuja fun~o como transitivizador ou ~usativizador depende da estrutura
argumental do predicado envolvido. Esta proposta reformula a análise das
constru'Yües causativas apresentada por Leite (1994)22 neste volume.
Incluímos neste livro tres artigos frutos da expansao dos interesses,
náo apenas científicos, de Yonne Leite. Com eles entra em cena o Araweté, outra língua da familia Tupi-Guaraní, falada por um grupo indígena
recém contatado na época em que a autora esteve entre eles em pesquisa
de campo, há quase vinte anos atrás. 23
Em "Observa'Yoes preliminares sobre a língua araweté~ 24 escrito com
Márcia Dámaso Vieira, Yonne retoma as primeiras observa~oes do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (1986) 25 para oferecer um esbo~o descritivo dessa língua, incluindo aspectos da fonemica e da morfossintaxe,
tais como, sistema pronominal, ordem sintagmática, nega~o, interroga'Yªº' marcadores de tempo, modo e aspecto, incorpora~o nominal. As
autoras iniciam, aqui, a discussáo acerca dos critérios para a inclusáo do
Araweté nos subgrupos da familia .Tupi-Guaraní.
Os problemas dos critérios existentes para a inclusao do Araweté
em um dos subconjuntos da familia Tupi-Guaraní propostos por Lemle
(1971) sáo discutidos em "As mudan'Yas nos sistemas consonantal e vocálico do Araweté e sua inclusáo na familia Tupi-Guarani':26 É um trabalho
de reconstru~ao fonológica, que permite a Yonne dizer que, apesar de nao
ter a inten~áo de resolver as dificuldades provenientes da classifica~áo em
árvore, tantas vezes já demonstradas na literatura, é importante ressaltar
como: "os linguistas que lidam com essas línguas sem registro histórico se
sentem na obriga~o de recuperar o passado desses povos, suas origens,
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~

24

As constru~~ causativas em Tapirapé, 1994. Artigo republicado neste volume (p. 122).

Os Araweté, que eram apenas 150 indivíduos no início dos anos 90, sáo boje 400 e continuarn vivendo na mesma área situada na rnargern esquerda do rio Ipixuna, afluente da
rnargern direita dorio Xingu (sudeste do estado do Pará) (censo FUNASA 2010).
Artigo publicado na Revista MOARA, Pará, v. 9, 1998.

>s

Viveiros de Castro, E. Araweté: Os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/ Anpocs,
1986. 744 p.
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Trabalho apresentado no XX Encontro da Associa~ao Portuguesa de Linguistica, ern 2004,
e publicado nas Actas do XX Encontro da Associapio Portuguesa de Linguistica, v. 1, 2005.
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suas liga<;óes e migra<;óes milenares e aplicam, com fervor e esperan<;a, um
modelo do século x1x:,
Durante quase quarenta anos, Yonne Leite atuou como docente e
pesquisadora no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Gradua<¡:ao em Antropología Social, do Museu Nacional, Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Foi presidente da Associa<¡:ao Brasileira de
Antropologia (ABA) e nunca deixou de tecer um diálogo, sempre renovado, entre Linguística e Antropología. O texto "Língua e Cultura,, 27 é um
exemplo dessa contribui<¡:ao interdisciplinar e do estilo claro e inspirador
que caracteriza a maneira pela qual ela conseguía falar de temas complexos cheios de luzes e sombras: "explorar esse mundo da linguagem em sala
de aula, num mundo integrado de artes e letras me parece urna aventura
promissora. Nao sei que surpresas estariam reservadas aos viajantes, nem
sei ao certo o caminho a indicar. O que ofere<¡:o aqui nesta oportunidade
é o desejo de um diálogo profícuo e algumas ideias para um debate que
desejo vivo e caloroso': Yonne fala da rela<¡:áo entre língua escrita e língua
falada, mostra como a linguística pode oferecer subsídios para o estudo
das formas que sao "guia para a realidade social': sendo a língua o veículo
da visao de mundo, ou melhor, da concep~áo de mundo dos membros de
urna dada sociedade, retomando as ideias de Edward Sapir. Cita Mattoso
Camara para apresentar, com exemplos tapirapé, urna maneira de estudar
e entender as rela<¡:óes entre forma e sentido numa língua. Ela náo deixa
de pontuar as diferen<¡:as entre comunica<¡:áo animal e linguagem humana,
ressaltando a criatividade infinita desta última, através de mecanismos
formais como recursividade e recorréncia.
Yonne também se destaca pela sua ampla produ<;áo no ambito do
estudo do Portugués. Dela selecionamos "O portugués brasileiro, urna
língua crioula? Considera<¡:óes em torno da hipótese de um substrato
indígena:28 É aquí retomada a discussáo sobre a origem do portugués
brasileiro, é delineada a questáo das línguas gerais do Brasil colonial,
compara-se Tupi antigo e Tupinambá com línguas indígenas contempora27

28
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Texto apresentado no II Seminário de Educa~áo Artística da Cidade do Rio de Janeiro,
secretaria Municipal de Educa~áo e Cultura, Departamento Geral de Cultura, na conferencia: As Múltiplas Dimensóes da Cultura. 1985.
Conferencia apresentada no XV Congresso da Associación de Lingüística y Filología de
América Latina em Montevideo - ALFAL em Montevideo - Uruguai, 2008.

neas, sao citadas as pesquisas sobre 'o portugués de contatd falado como
segunda língua (ou terceira ou quarta...) pelos índios no Brasil.
A guisa de fechamento do livro, escolhemos dois textos importantes
para a história da linguística brasileira e para os rumos da política científica
que deveria nortear o desenvolvimento da pesquisa num país onde sobrevivem, em situa<¡:óes variadas de vitalidade, mais de 160 línguas nativas.
O texto "O Summer Institute of Linguistics: Estratégias e A<¡:áo no
Brasil"29 representa urna contribui<¡:ao importante para a discussáo de urna
política insti~cional e de pesquisa desvinculada de qualquer conivéncia
como legado missionário. Foi escrito no final dos anos 70, quando se avaliou a atua<¡:áo no Brasil do Summer Institute of Linguistics (SIL), institui<¡:áo com dupla identidade, missáo evangélica de origem norte-americana
e centro de estudos de línguas indígenas. O SIL caracteriza-se pelo binomio 'salvar línguas e aniquilar culturas, em prol de urna conversáo religiosa sutil mas nao menos violenta. Desde sua chegada no país nos anos
40, dominou o cenário nacional por décadas, com liga<¡:óes oficiais com
órgaos governamentais educacionais, científicos e académicos. O Museu
Nacional promoveu o debate e urna série de avalia<¡:óes de natureza antropológica e linguística cujo desfecho foi a denúncia e o rompimento, em
1977, do histórico la<¡:o existente com o SIL. Yonne examina a instala~áo
do SIL no Brasil, bem como suas estratégias e sua produ<¡:áo, numa crítica
ponderada, cuidadosa e definitiva.
A difícil institucionaliza~áo do campo de estudos de línguas indígenas no Brasil e o papel fundamental da Antropología na constitui<;áo dessa
área sao os temas de ''A política de institucionaliza~áo do campo das línguas indígenas brasileiras e o papel da Antropologia:3º Yonne lembra a
responsabilidade social e política que o linguista assume, consciente ou
inconscientemente, como qualquer outro pesquisador, quando decide de
realizar investiga<¡:óes de campo em povos indígenas; ele é, sempre, um
mediador entre mundos e inten<¡:óes. A existencia de urna enorme diversidade linguística amea<¡:ada, no mundo e, em especial, no Brasil, alerta para
a necessidade de registro e resgate dessas línguas, culturas e povos.

29

Publicado na revista Religiáo e Sociedade, v. 7, 1981.

° Conferencia apresentada na Mesa Redonda Políticas Públicas e Antropología, 14 de novem-

3

bro de 2003, ABA, Museu Nacional, Rio de Janeiro, comemora(fáo dos 50 anos da Primeira
Reuniáo Brasileira de Antropología.
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Agradecemos a Yonne esta oportunidade ímpar de admirar as faces
múltiplas e interconectadas de seu pensamento, as li<;óes de estilo, metodológicas e teóricas, o recado político, a generosidade e a ética que marcam a sua vida pessoal e profissional. Li<;óes para todos, sobretudo para
quem come~a, querendo saber mais de um universo fascinante e ainda
cheio de descobertas a fazer.

. Memórias de urna aprendiz ingenua1

Bruna Franchetto
Professora Associada dos Programas de
Pós-Graduac;áo de Antropología Social
(Museu Nacional) e de Linguística, UFRJ

As línguas sáo o melhor espelho do espírito hu.lnano
GOTTFRIED-WILLIAM LEIBNIZ

'Ihiago Coutinho-Silva
Doutorando no Programa de
Pós-Graduac;áo em Linguística, UFRJ

É para mim urna grata lembran~ participar do Seminário Roberto Car-

doso de Oliveira e da mesa-redonda A Linguística antropológica: novos
sujeitos e novos objetos que nos permite conhecer os novos caminhos da
Linguística Antropológica ou da Antropologia Linguística. Parece-me que
sóu urna das poucas sobreviventes da era Roberto Cardoso/Castro Faria.
Alguns dos nossos colegas que aqui trabalharam e de quem nos tomamos amigos já se. .foram para sempre, outros seguiram outros caminhos,
· migraram para outras paragens, seguiram outros rumos. Nao vou fazer
daqui urna celebra~o da saudade ou de tristeza, vou apenas usar a minha
qualifica~ao de sobrevivente, de mais velha, ou melhor~ senior, para recordar um passado que é desconhecido para muitos que hoje trabalham no
Museu Nacional.
Cheguei a Linguística nao adjetivada, como tantos outros da minha
gera~o, por mero acáso. Nem sabia que existiam índios no Brasil. Pensei
que todos haviam morrido no processo de expansao e conquista do território btasileiro. Nos livros escolares tudo que se referia a índio estava
no tempo passado: falavam urna língua tupi-guarani, moravam em tabas,
tinham um cacique chamado morubixaba, eram antropófagos e pertenciam a ra~ vermelha. Aprendi nos meus primeiros anos da vida escolar
que havia 4 rac;as: a branca, a negra, a amarela e a vermelha. Os brancas
Conferencia proferida no Seminário FINEP Roberto Cardoso de Oliveira, Museu Nacional/
UFRJ, 28-30 de mar~o de 2007, mesa-redonda "A linguistica antropológica: novos sujeitos e
novos objetos': .{N.O.)
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eram os colonizadores, os negros, os escravos, os amarelos, os japoneses,
os chineses, conhecidos como asiáticos e os vermelhos, os índios.
Foi por causa da classifica~áo "ra~a vermelha': fui chamada, pela primeira vez em minha vida, a diretoria do Colégio, onde fui duramente
repreendida. Nurn teste em que se perguntava "qual ara~ mais adiantada do mundo?" eu respondera sem titubear: "a ra~a mais adiantada do
mundo é a ra~a vermelha': Pensaram que era deboche e a professora de
geografia chorava copiosamente julgando que eu a estava desrespeitando.
Eu náo entendia o porque daquela como~áo. Minha resposta fora baseada da observa~ao factual, o primeiro estágio da pesquisa científica. Era
época da 2ª guerra mundial, e marinheiros e oficiais da marinha americana aqui tinham urna base naval para proteger-nos contra os submarinos inimigos que rondariam nosso litoral. Passeavam por Copacabana,
eram todos vermelhinhos, urna tonalidade totalmente diferente daquele
vermelho dourado que se conseguía afor~a "torrando-se" nas praias nos
meses de férias. Nao se falava entáo em cancer de pele. E era o máximo
se ter o tom avermelhado de preferencia dourado. E, para mim, os americanos com seu vermelho róseo eram os mais adiantados, pois estavam
ganhando a guerra, nos protegendo dos submarinos e ataques dos inimigos, tinham poderosos navios com enormes canhóes e avióes de ca'Ya
que riscavam nossos céus anoite, quando nossas janelas eram cobertas de
panos pretos, o chamado blackout, obrigatório para quem morasse perto
da orla. Tinham comidas enlatadas ótimas, inventaram a coca-cola e o
cachorro quente, para nao se falar dos maravilhosos sundaes, milk-shakes,
waffles e pancakes com maple syrup. Para mirn, a quem ensinaram que os
índios eram vermelhos, os americanos eram índios, pois eram vermelhos
e provenientes de um país muito adiantado tanto em iguarias, quanto em
tecnologia. Os índios que vira nas gravuras dos livros didáticos eram meio
amarronzados, andavam nus e enfeitados de penas. E o que eu conhecia
mais era o que enfeitava urna cabca de biscoito chamado Aimoré, que tinha
na tampa urna figura de um índio com urna enorme pena atravessada no
nariz. Os americanos andavam bem vestidos e nos cinemas víamos suas
casas lindíssimas, com jardins, automóveis, mulheres bem vestidas, aparelhos domésticos de vários tipos, a cobi'Ya das donas de casa brasileiras,
principalmente as travessas de pirex colorido. Passei pelo curso clássico
e pela Faculdade de Letras, onde me formei em Letras Neolatinas ignorando a diversidade cultural e Linguística de nosso País.
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Meu encontro com outros mundos se deu através da literatura. No
curso de letras neolatinas tínhamos as disciplinas das literaturas brasileira, portuguesa, francesa, espanhola e latino-americana. Foi aí que meu
mundo ultrapassou os limites da praia de Copacabana, mais específicamente, do Posto 4, e passou a ter horizontes muito mais amplos, indo da
leitura e procura de entendimento do mundo subjacente apoesia dos trovadores medievais, aos autores latinos, portugueses, espanhóis e franceses, desde a Eneida de Virgilio as sagas dos Lusíadas de Camóes, de don
Quixote de la Mancha de Cervantes, O Estrangeiro de Albert Camus, O
Segundo Sexo e Memórias de urna ]ovem bem comportada de Simone de
Beauvoir, A náusea de Jean Paul Sartre até os livros paradisíacos de Pierre
Loti, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, Pedro Salinas e Federico
García Lorca, entre muitos outros. Entrara, assim, em contato com culturas e línguas chamadas de "civiliza~áo: o mundo dos brancos.
Porém nada sabia do multiforme mundo das línguas e povos indígenas no Brasil, cuja exist~ncia só tive ciencia, nos Estados Unidos da
América, onde descobri também o que era Linguística. Havia a disciplina
de Linguística na Faculdade de Letras, ministrada por Joaquim Mattoso
Camara Jr., porém nao fazia parte do currículo do curso de letras neolatinas, devido-ao acúmulo de disciplinas obrigatórias: língua e literatura
latina, língua e literatura francesa, língua e literatura italiana, língua e
literatura espanhola, língua portuguesa, literatura portuguesa, literatura
brasileira, literatura latino-americana, e para os que desejavam ser professores as disciplinas de fundamentos da psicología, da filosofia, da biología
educacional, teoria do ensino e prática didática.
O DESPERTAR PARA UM OUTRO BRASIL

Foi nurn curso de veráo em 1968, na Universidade de Michigan, que tive o
primeiro contato com a Linguística e a existencia de línguas indígenas no
Brasil. Ao fazer exercícios de fonología nas aulas de introdu~o a Linguistica, me deparei com dados do Maxakali, denomina~ao seguida da localiza'Yªº Brazil. Atónita, fui falar como professor do curso, Henry Hoenigswald, e disse: "essas línguas estáo todas mortas, esses índios nao existem
mais': Foram Henry Hoenigswald e Terence Kaufman, colega de outro
curso e que estava fazendo seu doutorado sobre o Tzeltal, língua maia
falada no México, que me abriram os olhos para esse campo de trabalho
21
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e para a grande diversidade que aqui havia e náo estava sendo estudada.
Se embarquei, fervorosa, na canoa da Linguística indígena, devo a eles.
Descobri, assim, bem tarde, a existencia das línguas e dos povos indígenas
brasileiros.
O ACASO

O acaso da descoberta e minha ignorancia nao eram fatos singulares. Em
trabalho feíto em coautoria com Bruna Franchetto, intitulado A concepfdO
dos Linguistas (Franchetto & Leite, 1983), em que entrevistamos os poucos que entáo se dedicavam a pesquisa com línguas indígenas, a quem
perguntávamos "como chegou ao campo das línguas indígenas?" Quase
todos responderam: "foi por acaso: o depoimento mais interessante foi o
da colega, que queria se especializar em espanhol, mas nao tendo dinheiro
para ir para a Espanha, foi para o Paraguai e lá descobriu que o guaraní era
a língua mais falada. Acabou deixando o espanhol de lado passando a se
dedicar anova língua por ela recém descoberta.
Se foi também um mero acaso a minha descoberta da Linguística e as
línguas indígenas brasileiras nos Estados Unidos, foi um outro feliz acaso
que me levou a Roberto Cardoso de Oliveira e Luiz de Castro Faria, entáo
chefe do Departamento de Antropología do Museu Nacional, onde pude
iniciar a minha forma~ao em línguas indígenas brasileiras. Num jantar
conheci o jovem antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira, filósofo por
forma~ao e que, tal como Lévi-Strauss, procurara outros modos de pensar
o homem e o mundo, introdutor no Brasil do pensamento antropológico
ingles e da antropología estrutural. Foi ele quem me indicou no Museu
Nacional, de onde era o coordenador do Setor de Etnología, o Setor de
Linguística, a cargo do renomado J. Matt~so Cama.ra Júnior, coma finalidade de documentar, descrever e analisar as línguas indígenas brasileiras.
Para lá me dirigí na manhá seguinte e lá fiquei até minha aposentadoria.
,
,
A LINGUISTICA SOB A EGIDE DA ANTROPOLOGIA

Naquela época a Linguística náo era ainda institucionalizada. Somente em
1963 a Linguística tornou-se, por decreto, urna disciplina obrigatória nos
cursos de gradua~ao em Letras.
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Como mencionado anteriormente havia na Faculdade de Letras da
antiga Universidade do Brasil a disciplina isolada, denominada Linguística, lecionada por J. Mattoso Camara. Advogado de forma~o e arquiteto
Mattoso Camara deixara a arquitetura e o emprego de de~enhista, mas
continuara a busca da forma, da geometria da linguagem e através dela
seus meios e maneiras de modelar os mundos que nos rodeiam. Advogado
deixou a advocacia e o formalismo codificado da jurisprudencia e partiu
a procura das intrincadas leis que regem a misteriosa e quase inacessível
faculté du language, que torna todos os homens iguais. Em IntrodUfiiO as
Línguas Indígenas Brasileiras diz-nos "do ponto de vista do Linguista a ária
La donna emobile tem o mesmo interesse e valor, quer cantada por Gigli,
quer cantada por mim, porque justamente o que determina a maestria de
Gigli sao os elementos que estao na parole, ou fala, mas nao pertencem a
língua' (Mattoso Camara Jr., 1965:14). Apesar da forte oposi~o dos prescritivistas, vislumbrava, assim, o início do fim, ao menos teoricamente,
das dicotomias valorativas língua rica/ língua pobre ou língua culta/ língua popular; língua de civiliza~o/ língua indígena, urna vez que a linguagem humana passou a ser entendida como urna faculdade mental igual
para todos, um sexto sentido, como a visao, o olfato, a audi~o, o tato, o
paladar (Fodor, 1986).
Era comum, a época, que o estudo de línguas indígenas fosse domínio dos museus e da antropología. Foi no Museu Paranaense, a convite
de Mansur Guérios, que Aryon Dall'Igna Rodrigues iniciou seu trabalho
de campo entre os índios Xetá. Darcy Ribeiro era titular da disciplina de
Etnografia e Língua Tupi do curso de Ciencias Sociais da Faculdade de
Letras da Universidade do Brasil. E Mattoso Camara encontrou no Museu
Nacional, no Departamento de Antropología, o espa~o institucional para
desenvolver plenamente seu oficio de Linguista. E o fez gratuitamente,
recebendo em troca o reconhecimento e a admira~o de seus colegas de
Departamento. A solicita~o feíta pelo Museu Nacional para sua transferencia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras para o Museu Nacional
foi negada sob a alega~o de se tratar de um mero professor de uma disciplina isolada. O Setor de Linguística por ele planejado funciona até hoje
no Museu Nacional, abrindo suas portas a quem quiser se especializar na
documenta~ao e análise das línguas indígenas brasileiras. E até hoje perdura no Museu Paraense Emilio (ioeldi um Setor de Linguística, muito bem
aparelhado, sede de várias pesquisas sobre línguas indígenas amazónicas.
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AS RELAyÓES ENTRE LÍNGUA, CULTURA E VISÁO DO MUNDO

A visáo vigorante da relacyao entre língua e cultura era expressa nos tres

,,

níveis de Kroeber: nível inorgánico, correspondendo ao mundo físico, o
nível organico, correspondente ao mundo biológico, e o superorgánico,
entendido como o mundo da cria~o humana, o da cultura e da linguagem. Como, porém, a linguagem funciona na sociedade para a comunicac;ao dos seus membros, a língua depende de toda a cultura pois tem que
expressá-la a cada momento. Assim a língua é parte da cultura, mas se
destaca do todo e com ele funciona dicotomicamente (Mattoso Camara
Jr. 1959:19-21). Pode-se ver entao a forte uniao e interesse existente entre
a Linguística ·e a antropología e por que seu locus de preferencia eram
os museus, onde existía um Setor de Antropología e seus parceiros, os
antropólogos.
Porém a linguagem nao se limita a expressar o mundo físico, biológico e superorgánico. Nem as relacyóes entre Linguística e antropologia e
Linguistas e antropólogos podem se limitar ao fornecimento de ferra1nentas para que o antropólogo aprenda a língua, muitas vezes nao descrita,
dos povos que estudam para poder com eles se comunicarem. Essa seria
urna visáo meramente funcional das relac;óes entre Linguística e antropología. Do ponto de vista epistemológico, a questáo é bem mais complexa e
perdura há muitos séculos: a relac;ao entre linguagem pensamento e realidade ou visáo do mundo. As correntes filosóficas que tratam da correlacyáo
linguagem, pensamento e realidade se dividem e se entrelac;am. O papel
da linguagem no processo de cognic;áo é um dos problemas mais antigos
da epistemología. Algumas correntes consideram a linguagem como um
meio de o homem estabelecer contato com a realidade e de expressar o
mundo objetivo. A linguagem seria a cópia desse mundo, dele retratando
os recortes e as ideias. Outros já pensam que a linguagem nao é urna cópia
da realidade, mas é ela que cría subjetivamente o mundo externo ou a
realidade. Outros sustentam a hipótese de que todos os homens passaram
pela mesma evoluc;ao biológica, sendo a imagem do mundo formada no
processo de evoluc;áo sendo a mesma. para todos. A evidencia para essa
perspectiva é que os mesmos elementos linguísticos sáo encontrados em
todas as línguas. Assim todas as línguas tem classes morfológicas como
substantivo e verbo, nomes designadores de pessoa e nomes que desig24

nam objetos, qualificadores, pronomes, e também mecanismos que diferenciam senten~as afirmativas, negativas e interrogativas.
Nessa controvérsia Humboldt adota urna posicyáo moderada. Para ele
seria minimizar o estudo da linguagem considerá-la apenas \un meio de
estabelecer contatQ com o mundo objetivo. A verdadeira essencia das pesquisas em Linguística seria estudar a participafdO da linguagem na conf~c
~áo das ideias. Nessa perspectiva a questáo de a linguagem refletir, ou náo,
a realidade se torna mais complexa, urna vez que envolve a dialética de
fatores objetivos e subjetivos na cognicyáo. Para Jost Trier, Leo Weisberger
e outros, o problema se simplifica: a língua náo reflete a realidade, náo há
fatores objetivos e subjetivos. A linguagem simplesmente cria subjetivamente a realidade ou a visáo do mundo/
Para os antropólogos tais perguntas sao de grande relevancia. O
mister do antropólogo é depreender a visáo do mundo da sociedade que
investiga, suas cren~as, valores .que lhes sáo subjacentes. Enfim o oficio
do antropólogo é captar e traduzir como pensa e sente a sociedade que
estuda. Se a língua reflete a visáo do mundo, essa seria a chave que o antropólogo teria para traduzir esse mundo. Para tal ele tem de saber a língua
falada pela sociedade investigada, pois é a linguagem que lhe fornece as
evidencias para consubstanciar o entendimento das categorías que codificam a cognicyáo e dassificacyáo do mundo.
ESTRUTURALISMO E RELATIVISMO: A HIPÓTESE
A

SAPIR-WHORF E A ETNOCIENCIA

É bem conhecida dos Linguistas a hipótese do relativismo linguístico for-

mulada por Sapir a qual pode ser sumariada do seguinte modo: a cada
língua é inerente urna visao específica do mundo. A língua que urna determinada comunidade fala e com que pensa organiza a experiencia e assim
molda o mundo e a realidade social dessa comunidade. A exegese da obra
de Sapir nao nos autoriza a dizer que a língua cría a realidade. Sua tese é que
a linguagem é socialmente condicionada e influencia o modo por que urna
comunidade apreende a realidade. Seria ilusório imaginar que alguém se
ajuste a realidade sem o auxílio da língua e que a língua seja meramente
um rneio ocasional de resolver problemas específicos de comunicacyáo e
2

Para um aprofundamento da questao, ver Adam Schaff, 1973, cap. I Linguistics: from Herder
to the Theory of Linguistic Fields.
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raciocinio. Para Sapir, o fato inconcusso é que o "mundo real" se constrói
inconscientemente, em grande parte, na base de hábitos linguísticos do
grupo. Mais ainda, segundo sua concep~o náo haveria duas línguas que
fossem bastante semelhantes para que se possa dizer que representam a
mesma realidade social. Daí se segue que as diversas sociedades humanas
sao mundos distintos, nao apenas um mundo com rótulos diversos.
Whorf radicaliza a proposta de Sapir que propunha, como Humboldt,
urna relac;ao dialética entre o mundo objetivo ou social e o reflexo deste
mundo na linguagem. Whorf, por seu lado, se aproxima de Trier e Weisberger ao dizer que o mundo se apresenta num fluxo caleidoscópio de
impressóes que devem ser, em parte, organizadas pelo sistema linguístico
de nossas mentes.
No livro de Adam Schaff, Linguagem e cognifiiO, se encontra urna
apresenta~o didática do histórico da questao, suas possibilidades de verificac;ao empírica e contra-argumentac;óes. Ressalta também a potencialidade dos trabalhos de EtnoLinguística de fornecer evidencias a favor ou
contra algumas hipóteses epistemológicas.
A concep~o de que o vocabulário estruturado em campos semanticos retrata o recorte da realidade deu origem, em Antropología, a urna
linha de pesquisa chamada etnociencia. O artigo de Conklin sobre a classifica<yao de cores em Hanunoo, o de Frake sobre o diagnóstico de doen<;as entre os Subanun of Mindanao e vários artigos de Lounsbury e Goodenough procurara demonstrar como a taxionomia Linguística aliada a
detec<yáo dos componentes semanticos dos itens vocabulares traduzem
urna visáo e apreensáo do mundo própria a cada cultura. De acordo com
essa corrente, o único meio de chegar-se aessencia de urna cultura seria
estabelecer os seus sistemas classificatórios semanticos, consubstanciados
no vocabulário e na gramática de urna língua.
A hipótese do relativismo foi adotada por urna corrente extremada
do estruturalismo linguístico norte-americano. Os estudos sobre as línguas indígenas se intensificaram sob essa bandeira e um dos objetivos era
descobrir novas estruturas Linguísticas e demonstrar o quanto elas se diferenciavam das chamadas línguas de civiliza<yáo. Essa concep~o chegou a
um tal grau de radicalismo que se aconselhava a evitar, nas descric;óes gramaticais, a nomenclatura tradicional como substantivo, verbo, adjetivo,
singular, plural, pronome, preposic;áo, possessivo, imperativo, ora<;áo ou
sentenc;a. Os morfemas e as raízes deveriam ser numeradas, ao invés de
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traduzidas e rotuladas. Cada língrua era urn mundo em si e por si, intrac. u zível em outra, pois cada urna encerrava urna concep~o de realidade, nao
tendo, pois, correspondente em outra língua porque cada urna encerraría
urna concep~o diferente da realidade.
•
A nega~o dos aspectos universais do fenómeno linguístico foi duramente criticada pelos seguidores do paradigma que sucedeu o estruturalismo behaviorista: a gramática gerativa de inspirac;áo cartesiana.
,
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A LINGUISTICA COMO FORNECEDORA DE UM METODO

Na área das Ciencias Humanas onde mais ecoou a possibilidade de colaborac;ao entre dois campos de conhecimento foi, sem dúvida, entre a Linguística e a Antropología. Relembrando o passado, náo seria exagero dizer
que a Linguística ganhou entre nós fama e prestigio e despertou maior
interesse nos meios intelectuais nao pelo conhecimento das estruturas
Linguísticas em si, mas sim, pela sua possibilidade de oferecer urn método
de trabalho rigoroso, passível de ser utilizado por outras áreas.
Refiro-me específicamente a grande aceita~o dos trabalhos de
Claude Lévi-Strauss e avoga do estruturalismo. É celebre entre os cientis-

tas sociais e leitura obrigatória dos intelectuais da época, a coloca~ao feita
no artigo "A apálise estrutural em Linguística e antropología" de que:
no conjunto das ciencias sociais, ao qual indubitavelmente pertence, a Linguística ocupa um lugar excepcional; ela nao só é urna ciencia social como as
·outras, mas a que, de há muito, realizou os maiores progressos; a única, sem
dúvida, que pode reinvidicar o nome de ciencia e que chegou, ao mesmo
tempo, a formular um método positivo e a conhecer a natureza dos fatos
submetidos a sua análise (Lévi-Strauss, 1967:45-70).

Também se tomou lugar-comurn a compara~o que fez entre o papel
desempenhado pela física nuclear entre as ciencias exatas e a Linguística,
específicamente a fonología, entre as ciencias humanas. Como diz Lévi-Strauss (idem:47) no já citado artigo:
A fonologia náo pode deixar de desempenhar perante as ciencias sociais, o
mesmo papel renovador que a física nuclear, por exemplo, desempenhou no
conjunto das ciencias exatas.

Daí o entusiasmo pela metodología Linguística, ciencia que compara
afísica, ciencia das ciencias, que dividira o átomo em seus elementos cons27

titutivos - neutrons, prótons, elétrons - e a Linguística que decompusera
o fonema, sua unidade mínima, em tra~os constitutivos articulatórios e
acústicos mínimos. Pode-se dizer que a Linguistica se popularizou no
Brasil através da antropologia e de Lévi-Strauss autor cult da década dos
anos 1960 e de seu livro Antropología Estrutural, leitura indispensável dos
intelectuais da época.
Que metodologia é essa que al~ou a fonologia a esse patamar?
AS CONCEP<(ÓES ESTRUTURALISTAS DE FONEMA

Duas concepyóes de fonema, segmento sonoro mínimo que constituí a
representayao do contínuo da fala, vigoraram no modelo estruturalista.
Urna, que caracteriza o modelo estruturalista norte-americano trazido
para o Brasil pelo Summer lnstitute of Linguistics (SIL), hoje denominado
Instituto Internacional de Linguística, define o fonema como urna classe
de sons em distribuiyáo complementar ou em variayáo livre, que contrasta
com outra classe de sons. A substitui~o de urna classe por outra acarreta mudanya de sentido, como em mata: nata: lata: pata: bata: data: gata:
chata. Nesta corrente o fonema é a unidade mínima, que se poderia comparar ao átomo da física.
Porém é urna outra concep~o de fonema que aproxima a Linguística
da física. Trata-se da corrente que teve origem no Círculo Linguístico de
Praga, do qual fazia parte Roman Jakobson, e que define o fonema con10
um feixe de trafOS distintivos.
A definiyao desposada por Roman Jacobson, professor de Mattoso
Camara e de Lévi-Strauss em curso feíto em Nova lorque em 1942, é a
que pe~mite essa conipara~o. o fonema é o átomo, o qual é decomposto
em seus trayos constitutivos de natureza acústico-fonética, esses, sim, os
elementos que o constituem a unidade mínima, comparáveis aos elementos mínimos que constituem o átomo, e que diferenciam um fonema do
outro. Os tra~os constitutivos dos fonemas podem ser positivos ou negativos Assim o fonema /p/ e lb/ se distinguem por ser o b [+sonoro] e p
[-sonoro], ambos compartilhando o tra~o [+labial] e [-contínuo]. Assim
é o trayo [sonoro] que opóe os dois segmentos e os tornam segmentos
contrastivos. A noyao de oposi<;ao e contraste é fundamental e básica para
a distin~ao entre as unidades fonológicas.
28

-

,
A APLICA<(AO DA METODOLOGIA LINGUISTICA NA ANTROPOLOGIA

Foi a no~o de oposi~o e a de trayos distintivos que Lévi-Strauss levou
para a antropologia e aplicou com sucesso preliminarmente na análise de
variantes de mitos e no estudo de sistemas de parentesco. Em seu artigo
"A estrutura dos mitos" (Lévi-Strauss, 1967:237-265), seguindo urna técnica semelhante a usada para a depreens~o de fonemas, estabelece urna
unidade mínima de análise, o mitema, paralela palavra calcada abase de
fonema. E, no sistema de parentesco, ainda com base na noyáo de oposiyáo própria da Linguística, reformula a teoría existente sobre unidades
nucleares de um sistema opositivo nas atitudes de relacionamento entre
dos pares pai/filho; irmao/irma; marido/mulher; tio materno/filho da
irma. Limitamo-nos aqui as primeiras incursóes de Lévi-Strauss no uso
da metodologia Linguistica. Sua obra é conhecida pelo público brasileiro,
náo tendo tido a mesma repercussao na antropología norte-americana.
Livros, como O cru e o cozido (Lévi-Strauss, 1964), cujo título que em si já
contém a no~o de oposi~o, O totemismo hoje, O pensamento selvagem,
ultrapassaram o mundo antropológico e fizeram parte do mundo da Literatura e da Filosofia.
Vale a pena salientar que entre os antropólogos brasileiros as ideias
de Lévi-Strauss
se restringiram a discussao academica ou a ex.posi~óes em sala de aula ou conferencias, elas foram utilizadas para a interpretayao de dados antropológicos, oriundos de pesquisa de campo entre
etnias indígenas brasileiras. Parte desses trabalhos foi reunida em Mito
e linguagem social. Assim é que Roberto Cardoso de Oliveira no artigo
"Totemismo Tukuna?" invoca entre o Tukuna do alto Solimóes urna
ordem totemica consubstanciada nos epónimos clanicos transformados
em signos que codificariam a ordem social e que viriam a constituir urn
plano de referencia eficaz para o comportamento social. Data da mesma
época o artigo de Roberto Augusto da Matta em que, depreendendo os
mitemas do mito do fogo e do mito da origem do homem branco entre os
timbira, mostra como eles estao relacionados do ponto de vista estrutural,
mantendo entre si relayóes inversas e simétricas. Nessa mesma perspectiva Roque de Barros Laraya, em "O sol e a lua na mitología xinguana':
analisa tres versóes de mitos da origem, urna Bakairi, outra Kalapalo e
outra Kamayurá, demonstrando que as diferen~as sáo apenas aparentes.
Os elementos básicos sao·em essencia os mesmos nas tres versóes, isto é,

J?.ªº
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nao estao em oposi~ao sao ápenas variantes em distribuí~ complemen. tar, que servem como um modelo em termos ideais para a a~o social.
Seguindo o mesmo procedimento, Julio César Melatti, em "O mito e o
xama~ estabelecendo os mitemas de biografias de·xamis·e· os mitemas do
mito Krahó que explica as origens dos poderes de curar~ mostra que essas
biografias revivem o mito.
O PAPEL DA LINGUÍSTICA NO MUSEU NACIONAL

O diálogo dos Linguistas e antropólogos foi intenso no Mtiseu Nacional.
Mattoso deu cursos de Linguística para os antropólogos, tendo,_ como
alunos, Roberto Cardoso de Oliveira, Luiz de Castro Paria, Roberto
Augusto da Matta, Roque Laraia. Esse curso foi gravado e 'publ~cado pelo
Museu Nacional com o título lntrodufáo as línguas Indígenas Brasileiras .
com suplemento sobre a Técnica da Pesquisa por Sarah Gudschisnk.y,. do
Summer Institute ofLinguistics. É o primeiro e único livro que se tem até
hoje de introducráo as línguas indígenas brasileiras, a sua cUvers~dade e
a metodología de como registtá-las ~ analisá-las. O Summer lnstitute of
Linguistics foi urna insti~~o que também desempenh-0u o seu papel no

Museo Nacionai, através de convenio, competindo-lhes registrar e descrever as línguas indígenas. Descrever consistía basicamente em depreender
os fonemas, (os sons que contrastavam, o chamado nivel fonético-fonológico), identificar os morfemas que formavam as palavras - morfologia - e
como as palavras se arrumavam em frases ou sentenc;as - o nível sintático: .
sentencras afirmativas, interrogativas, negativas, causativas, interativas,
principais, dependentes, imperativas etc. e fazer um vocabulário em que
constavam as palavras básicas, nucleares da língua. A finalidade última
era classificar geneticamente as línguas documentadas. Havia, e era obrigatório preencher e arquivar no Setor de Linguística do Museu Nacional,
o Formulário dos vocabulários padróes para estudos comparqtivos prelim~

nares nas línguas indígenas brasileiras_
A relacrao SIL/MN era ambígua e conf)ituosa, as vezes beligerante?pois
tratava-se de urna instituicráo religiosa que tinha como finalidade última
traduzir a Bíblia na língua indígena para converte-los, substituindo-se
assim os mitos e práticas indígenas.
O modelo aplicado era o do mentor máximo do SIL Kenneth Pike:
urna rápida identificacráo fonética dos sons, para que se pudesse reduzir
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a fonética em fonemica (pedra de toque da Linguística da época), a fim
de se poder escrever a língua alfabeticamente, Tanto assim que o livro de
Kenneth Pike, Phonemics, tem como subdtulo uma técnica para reduzir a
língua aescrita. Só entao poderla se comecrar o processo de alf'1betizacráo,
dito bilíngue, o primeiro passo necessário para a traducráo da Bíblia na
língua indígena. E, em troca de urna língua escrita e da traducráo da Bíblia
em sua língua nativa o que lhes permitiria ler o Livro Sagrado, os índios
deveriam abrir máp de suas crencras, de seus costumes e de seus mitos.
O DESENCONTRQ ENTRE ~ CONCEP<;ÁO DE LINGUAGEM
DOS LINGUIST:AS E A DOS TAPIRAPÉ

Como já se disse fazer Linguística implicava fazer urna descricrao fonológica, urna morfológica e urna descricráo sintática, talvez um dicionário ou urna .lista lexical. Cumpria, assim, determinar para cada língua os
fonemas (os sons cpntrastivos), os morfemas (as unidades mínimas com
significacrao) e tipos de frases (negativas, interrogativas, principais, subordinadas, imperativas dubitativas), colher mitos, relatos, etc. A recolha dos
mitos, no entanto, nao tinha a:fun~~o de ser urna expressáo da cosmovisao, nem eram os mito~ tratados como um dos genetos de fala. Os mitos
eram·necessários .para co~plementar e ilustrar as estruturas morfológicas
e sintáticas; A graII)ática daí resultante era baseada na recolha de frases
isoladas. Nos mitos encontraríamos outros tipos de constru~o e o encadeamento das sentencras. Eram como se dizia, exemplos contextuaJizados
de constru~s mais amplas e nao, frases isoladas, como as que compunham o Formulário dos vocabulários padróes para estudos comparativos
prelir~iinares das lfnguas indígenas brasileiras. Esse Formulário tinha como
finalidade registrar o vocabulário básico, constante das palavras nucleares
. de urna língua, como partes do corpo (pé, máo, cabefa, pesCOfO, joelho,
perná, brafO, boca, nariz), órgáo como fígado, corllfáo, pulmáo, alguns animais (macaco, jacaré, onfll, cachorro, cobra, anta) verbos como ver, cheirar, ouvir, comer, beber, morrer, nascer, cair, dormir, Jalar, além de lua,
sol, dia, noite, água, palavr~ consideradas básicas em qualquer língua e
menos passíveis de serem empréstimos e algumas frases de tipo afirmativo, como a crianfa está vomitando; ele está sentado perto do fogo, a árvore
está queimando; interrogativas·Quem está vindo? Onde vai cavar? Quando
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vai cafa~ negativas Ele nao comeu hoje, ele nao matou o passarinho, Nao
mate, niio. Sao frases descontextualizadas e soltas, algumas que retratam
a<;óes inimagináveis no contexto indígena como ele está puxando o rabo
do macaco, passando, assim, desordenadamente do mundo real e próximo
para o mundo nao real e tido como impossível. Os exemplos encontrados
nos mitos e relatos ultrapassavam os obtidos apenas na linguagem cotidiana e sao contextualizados culturalmente e aceitos como verdade. Assim
era possível ampliar linguisticamente os dados e sua análise gramatical.
Um exemplo do desencontro entre a concep<;ao da linguagem dos
Tapirapé (família Tupi-Guaraní) e a dos Linguistas se verificou na primeira
etapa do processo de alfabetiza<;ao em Tapirapé. O professor primeiro
mostrou urna figura de um homem de costas andando num caminho com
urna espingarda e urna foice. Depois escreveu no quadro-negro a frase:
xeropy aa kape "meu pai foi aro<;a" e todos os alunos recusaram a senten<;a
que, numa perspectiva gramatical, está correta, mas sem as informac;:óes
necessárias para sua aceitac;ao cultural. Em primeiro lugar a figura exibida
mostrava um homem tapirapé. Os alunos imediatamente comec;:aram a
fazer perguntas: pai de quem? Nao poderia ser o pai do professor que nao
é tapirapé. Fazer o que na ro~a? Foi sozinho? Geralmente é urna família
ou um grupo que vai aroc;a. Outro exemplo foi minha tentativa de testar
a sentenc;:a Marevira aa kape ((Marevira foi aroc;:a" em comparac;:ao a kape
ia Marevira, a qual todos responderam que estava tudo errado. Gramaticalmente as sentenc;:as estavam certas. Porém, o seu valor de verdade era
falso porque nao retratavam um fato acontecido, urna vez que Marevira
nao havia ido aroc;:a tendo ficado em casa.
Os trabalhos linguísticos nao levavam em canta as funcy6es da linguagem nas línguas indígenas nem o seu uso. Desconhe~o trabalhos de
Linguistas que se fale da ((etiqueta'' Linguística o que se <leve dizer quando
se entra numa casa, ou quando se sai, quando se pode falar, quando nao se
pode falar, com quem nao se pode falar. Um trabalho exemplar, que foge
a essa regra, é o de Keith Basso sobre o silencio em Navaho. E mais ainda,
nada existía sobre as diversas modalidades de fala. O único trabalho que
conhe<;o até hoje em que se encontra lHna descritrao Lingufstica e uso da
linguagem e generos de fala é a tese de doutorado de Bruna Franchetto,
defendida em 1986, no Programa de Pós-Gradua<;ao em Antropología
Social do Museu Nacional.
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AS RELAyÓES FELIZES ENTRE LINGUISTAS E ANTROPOLOGOS

A rela<;ao entre Linguistas e antropólogos no Museu Nacional era intensa
nas décadas dos anos 60 do século passado. Os Linguistas apresentavam
comunicacr6es nas reunióes bianuais da ABA, davam cursos de Linguística para os etnólogos para que pudessem aprender a língua do grupo que
iriam estudar. Caso houvesse material sobre a língua do grupo, poderiam
aprender a terminologia e le-lo, caso nao houvesse cumpriria fazer a descri<;ao da língua. Essa possibilidade de o etnólogo aprender a língua do
pesquisado foi um trac;:o que singularizava a etnología do Museu Nacional.
Tania Stolze de Lima, Carlos Fausto, Marco Antonio Gonc;:alves. Vanessa
Lea, Aparecida Villa<;a foram alguns dos que se submeteram ao ritual
sofrido, com horas e horas de exercícios de fonética, morfología e tipos de
frases, mas que muito lhes valeu em seu relacionamento com o grupo por
poder falar sua língua e para entendimento das categorías e pensamento
nativos, urna vez os mitos eram registrados na língua do grupo. Os linguistas assistiam as palestras dos antropólogos que nos visitavam e vice-versa. O antigo auditório do Museu ficou lotado na conferencia de Roman
Jakobson, amigo de Mattoso Cámara, de quem foi professor no Curso

feíto nos Estados Unidos, do qual foi aluno também Claude Lévi-Strauss.
· A pós-graduac;ao em Linguística teve com primeira sede o Museu
Nacional. Porém em 1970 passou para a Faculdade de Letras da UFRJ e a
relac;ao entre Linguistas e antropólogos comec;ou a fenecer. Outras Universidades, como Universidade Estadual de Campinas, Federal de Goiás,
Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Pará passaram a formar Linguistas, com pouco ou
nenhum convívio coma Antropologia. Fundou-se a Associac;ao Brasileira
de Linguística (ABRALIN) e a Associac;:ao Nacional de Pós-Graduac;ao e
Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). Os linguistas passaram a ter
seus espac;:os próprios de interlocuc;ao e apresentac;ao de trabalhos.
A morte do estruturalismo e o advento da gramática gerativa foi um
fator decisivo para o afastamento entres os dois campos de conhecimento.
U M NOVO PARADIGMA: A GRAMÁTICA GERATIVA

O advento da Gramática Gerativa de Noam Chomsky que concebe a Linguística como urna ciencia da mente, retira a Linguística do campo da
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Sociologia e da Antropologia, passa a ter um maior diálogo com a Psicologia e Neurologia.
Na conferencia de Eric Lennerberg sobre Fundamentos Biológicos
da Linguagem, antropólogos, botanicos, zoólogos nao encontravam lugar
para sentar. Já o curso dado por Joel Sherzer sobre Etnografia da Fala teve,
como alunos, antropólogos, mas os Linguistas nao compareceram, urna
vez que tinha, como foco, ·o uso contextualizado da linguagem.
A distancia entre os dois campos come~a a se aprofundar nao só com
a mudan~a da Linguística para as Faculdades de Letras, mas também com
o novo paradigma proposto por Noam Chomsky, que sucede ao estruturalismo, a gramática gerativa, a qual retira a Linguística da área das ciencias
sociais e a inscreve na área das novas ciencias da mente (cf. Gardner, 1985).
A compara~ao feita por John Lyons (Lyons 1982:17-21) das defini~óes de Sapir e Bloch & Trager e Noam Chomsky retrata a dimensao da
mudan~a. Sapir (1921:8) definiu a linguagem como ((um todo puramente
humano e náo instintivo de se comunicarem ideias, emo~óes e desejos por
meio de símbolos voluntariamente produzidos; Bloch e Trager (1942:5)
descrevem a língua "como um sistema de símbolos vocais arbitrários por
meio do qual um grupo social coopera: E Noam Chomsky, no revolucionário Syntactic Structures (1957:13), considera "urna lingua(gem) como
um conjunto (finito ou infinito) de senten~as cada urna finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos': A
palavra social nao é mencionada, muito menos comunica~ao ou intera~áo.
O modelo gerativo e o livro Syntactic Structures, cuja primeira edi~ao
é de 1957, marca a entrada em cena de um novo modo de pensar e fazer
Linguística dada a mudan~a radical urna vez que o foco deixava de ser
as línguas em si e por si e a ser a caracteriza~áo da faculdade humana da
linguagem.
"
UMA NOVA CIENCIA
DA MENTE

Chomsky, no prefácio a Knowledge of Language: Its Nature, Origin and
Use, identifica como o primeiro problema referente ao conhecimento a
ser explicado é como sabemos tanto dado que as evidencias que ternos sao
limitadas. A esse dá o nome de Problema de Platáo. Essa questao, como
Chomsky assinala, já fora expressa por Bertrand Russell em seu último
trabalho ao indagar a seguinte questao: ((Como é que os seres humanos
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tem a capacidade de saber tanto quanto sabem urna vez que seus contatos
como mundo sao breves, pessoais e limitados?,, Em termos linguísticos,
as evidencias advem da interpreta<ráo de constru<róes como Pedro deu um
livro para ele, ele nao pode ter como seu referente Pedro? E como é em
Pedro perdeu o relógio que ele havia comprado há poucos dias, ele pode ter
c0mo referente Pedro? A defini<rao clássica que temes em nossas gramáticas é que o pronome é a palavra que substituí o nome náo dá conta desse
fato. Qual a origem desse conhecimento? O foco do estudo em Linguística
muda do uso e comportamento externalizados para a caracterizac;:ao do
sistema de conhecimento e princípios subjacentes ao uso e entendimento
da linguagem externalizada, ou seja, para a caracteriza<ráo dos principios
inatos e biologicamente determinados,, que constituem um componente
da mente humana,. especificamente, a faculdade de linguagem ou Gramátic~ Universal (Chomsky, 19,8'6:15-50 }.
A.agenda da.teoria gerativa para responder as questóes que emergem
da mudanc;a de foco do comportamento ou dos produtos do comportamerntD para estados da mente/.cérebro que fazem parte do comportamento
implica na resposta sáo: i) o que constitui conhecimento da linguagem;
ii)i como o conhecimento da linguagem é adquirido; iii) como o conhecimento da linguagem é posto em uso.
Embora o gestor desse modo de conceber a Linguística tenha
...
expresso claramente que A gramática gerativa é um tópico que se escolhe
estudar ou nao (Chomsky, 1986:4), o advento da gramática gerativa motivou nos meios linguísticos urna cisao ou urna guerra entre os gerativistas
e os nao gerativistas. Aqueles que optaram por seguir a nova corrente partiam como os cruzados medievais em luta contra os incréus e conversáo
de novos adeptos. O tema, a meu ver, é digno de urna análise antropológica. A figura de Noam Chomsky tornou-se mítica, pelos pressupostos
da nova concep~ao de linguagem/língua, a se que somava atitudes políticas de vanguarda, liderando passeatas contra o governo norte-americano
por sua interferencia em outros países, sendo arrastado por policiais para
os camburóes de presos. Em sua vinda ao Brasil, fez questao de visitar
urna comunidade do morro, dando entrevista na rádio local e também de
conhecer e conversar com os Linguistas do Museu Paraense Emilio Goeldi
sobre as pesquisas com as línguas indígenas minoritárias, prestigiando,
assim, os linguistas que nao se limitam a descri<;ao das línguas indígenas,
enquanto documenta~ao de urna língua desconhecida, desempenhando
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•
[... ] L-B4 se nao inovou na temática, certamente inovou no método. Um
método, é verdade, que teria servido mais para encaminhar as questoes filosóficas dispersas na atmosfera filosófica de seu tempo, ou por ele mesmo
formuladas, do que implementar algo novo na metodologia etnológica. L-B,
compulsivamente contrário aespecula~ao, como demonstra toda sua obsessao pelo dado, especulou a sua maneira. [...] Todavia, se esse" pensamento
primitivo" ou dos"selvagens" foi por ele revelado como sendo um produto
entre a razao e a afetividade, já seu próprio pensamento jamais deixou de
se guiar pelo racionalismo inerente a sua forma~o. [... ]. L-B nao sucumbiu
a ilusao racionalista (a de um intelectualismo puro), sabendo trazer para o
campo de suas investiga~oes a questao da afetividade e esclarecendo o lugar
por ela ocupado nas representa~oes observáveis em mundos outros que o da
intelectualidade europeia (Cardoso de Oliveira, 1991:160-161).

tambéní o papel de guardiaes da integridade física, Linguística e cultural
dessas etnias sobreviventes em nosso País.
Que papel vem desempenhado os antropólogos na chamada revoluvªº cognitiva ou novas ciencias da mente?
A MENTE PRIMITIVA

Lévy-Bruhl (1912) se notabilizou entre os estudiosos da mente humana
por ser o primeiro a propor urna reflexao sobre as diferenvas entre a mentalidade primitiva e a mentalidade moderna. A mente primitiva seria mística e pré-lógica e a segunda racional e lógica. A dicotomia semelhante foi
aplicada as línguas aqui faladas aépoca da conquista, de conceituavao essa
derivada da inexistencia de urn sistema de escrita, de terem urna ordem
sintagmática livre sem a devida marca~áo de casos nominativo e acusativo
para diferenciarem o sujeito e o objeto, como o latim. Haveria, assim, as
línguas lógicas passíveis de serem analisadas em termos gramaticais de
sujeito, verbo, objeto, quer por marca~áo de caso como o latim e o grego
quer pela ordem dos sintagmas nominais, como em portugues, ingles,
frances, chamadas línguas de civilizavao e línguas primitivas, sem escrita,
com ordens sintagmáticas variáveis, sem marca~ao de caso. A língua dos
Tupinambá, com que os conquistadores tiveram seu primeiro contato, nao
tem urna marca~ao de caso, nem urna ordem fixa que distinga o sujeito do
objeto. Assim frases como meu pai matou a onfa A onfa matou meu pai
podem significar tanto "meu pai morreu" ou que "a on~a foi morta". Cumpre aqui ressaltar que a Arte de gramática da língua mais usada na costa
do Brasil do Pe. José de Anchieta já observa esse fato, sem emitir qualquer
juízo de valor.3
Nos últimos anos de sua vida, Lévy-Bruhl renuncia a sua proposta
original em suas anota~oes publicadas após sua morte. Declara que nunca
conseguiu comprová-la nem defende-la e nurn rasgo de idoneidade academica declara: "Náo há urna mentalidade primitiva distinguível da outra"
(Cazeneuve, 1972:86-87, apud Gardner, 1985:224).
Roberto Cardoso de Oliveira, no capitulo final ao ensaio Razáo e Afetividade: o pensamento de Lévy-Bruhl, considera que

3

Yonne Leite utiliza no corpo do artigo urna ortografia atualizada para citar o célebre livro do
Pe. José de Anchieta, porém na Bibliografia ela apresenta urna versao fac-símile (Anchieta,
1980 [1595]), a qual agrafia é a corrente na época da primeira publica~ao. (N.O.)

A NATUREZA DOS DADOS

O problema central que a Linguística gerativa formulou, na busca para
a apreensáo da gramática internalizada pelos falantes de urna língua, é a
natureza dos dados. Urna gramática de urna língua deve gerar só e somente
só as formas consideradas gramaticais pelo falante nativo. O modelo linguístico só deve conter regras que sao encontradas nas línguas conhecidas
até hoje e prever a inexistencia de outras formas. Por exemplo, podemos
fazer o plural de urna palavra acrescentando-se um morfema de plural ou
o feminino, quer seja um sufixo, urn prefixo ou um infixo. Porém, até hoje
nao se encontrou urna língua cuja regr3: seja a inversao de toda a sequencia
de segmentos mínimos da palavras, isto é, formalizando, o plural de urna
palavra nao pode ser abcdef+pi. ~fedcba.
O lema inicial da gramática gerativa foi: a weak theory and strong
claims. O modelo formal proposto deve poder gerar senten~ do tipo a)
O menino caiu ou b) O menino que correu atrás do cachorro que pegou o
gato que matou o rato caiu. Mas nao deverá gerar senten~as do tipo e) O
menino, o cachorro, o gato, o rato correu atrás, pegou, mato, caiu. Tratava-se
entao de formular urn modelo formal que permitisse gerar apenas as sentenvas gramaticais (a) e (b) e nao gerasse senten~as agramaticais como (c).
Já em Antropología é difícil formular qual a natureza dos dados que
leve a conhecimento intemalizado pelos componentes da sociedade em
estudo. Gravar mitos? Filmar os cerimoniais? Observar e anotar os comportamentos considerados corretos? Fazer perguntas diretas sobre os
4

Sigla usada pelo autor para se referir a Lévy Bruhl.
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modos de agir? Qual a metodologia da Antropologia além da observacrao
participante e das anotacróes em um diário? Qual a linguagem escolhida
que expresse as relacróes do sistema de parentesco, por exemplo? Urna
árvore genealógica é suficiente? Qual a representacrao que seria urna adequada?
' ETNOCIENCIA
"
DE VOLTA A

Na se<;ao Estruturalismo, gerativismo: a hipótese de Sapir- Whorf e a etnociencia mostrou-se que a decomposi<;ao do léxico em seus componentes
mínimos de urna dada área semantica, como, por exemplo, o parentesco,
talvez resultasse em urna análise mais objetiva e mais próxima arepresenta<;ao internalizada pelo usuário. Também forneceria, assim, urna metodologia mais objetiva e, digamos,"científica':
Ocorre que, na Linguística, para o estabelecimento dos tra<;os semanticos dos itens lexicais que sao classes abertas - pois cada introdu<;ao de
um novo item exige urna revisao das oposi<;óes de significado - nao se
tem até hoje um sistema de tra<;os, enquanto para outros componentes da
gramática como a fonología ou morfologia, que sao sistemas fechados, foi
possível em pouco tempo estabelecer o arsenal de seus tra<;:os constitutivos, que ocasionam a diferen<;a de significado. Com rela<;ao a sintaxe, a
neurolinguística vem fornecendo evidencias concretas para a proposta de
diferentes representa<;óes para tipos diferentes de constru<;óes, por meio
de rea<;óes diferenciadas, detectáveis em eletroencefalogramas (Franca,
Lemle, Cagy et alii, 2004).
Cumpre salientar que a teoria das representa<;óes propostas pela gramática gerativa, para desespero de seus seguidores, vem sendo ajustada
e modificada frequentemente desde a primeira incursa.o no revolucionário Syntactic Structures (1957) até A minimalist program (1995). Como o
último título diz, nao se trata da apresenta<;ao de um novo modelo teórico,
mas sim, de um programa de investiga<;ao.
Voltando ao come<;o, posso dizer que aquela adolescente cujo mundo
se limitava ao Posto 4 da Praia de Copacabana viajou, em companhia de
seus colegas antropólogos, por outros mundos distantes geograficamente,
como o dos Piraha retratado por Marco Antonio Gon<;alves, cuja complexa cosmología contrasta com a rusticidade de sua vida material, o dos
Araweté, estudados por Eduardo Batalha Viveiros de Castro, só compa-

rável ao relato da Retirada da Laguna de Taunay, o dos Tapirapé, minha
segunda identidade, cuja língua estudei e onde tenho até hoje amigos além
de irmaos, irmas, cunhados, cunhadas, sobrinhos e netos. Outros bem
próximos, em meu próprio território, mas que nem sonhava a existencia,
como os moradores de um edifício do posto 5, que deixaram urna casa em
rua tranquila e arborizada do subúrbio por um apartamento de quarto e
sala em rua barulhenta e poluída de Copacabana, descritos por Gilberto
Velho em A Utopía Urbana e as Lan Houses que estao por todo o Rio de
Janeiro que só fui conhecer recentemente, como membro da banca de
doutorado de Vanessa Andrade Pessoa. A voces todos, pelo redimensionamento de minha visao do mundo, o meu muito obrigada.
"
,
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A língua tapirapé.

O caso de urna pesquisa infinda1

Estao, aquí, recordacyóes de momentos significativos do trabalho de campo,
de minha vivencia e olhar durante os 50 anos em que me dediquei apesquisa linguística, recapturando momentos significativos de nossa história,
composta de buscas, muitos acertos, alguns erros e muito entusiasmo.
A primeira lembrancya, entre várias, que é preciso aquí assinalar, é dos
idos de 1985, do I Encontro Nacional da Associacyao Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduacyao em Letras e Linguística (ANPOLL), realizado em Curitiba,
em que um grupo, cujo número podía se contar nos dedos da mao, decidiu
organizar o Grupo de Trabalho Línguas Indígenas, iniciativa a partir da
qual comecyou a tomar corpo a ideia de um programa especial e integrado,
com a finalidade de formar recursos humanos e de iniciar um estudo sistemático de documentacyao e análise, que consolidasse e institucionalizasse
esta área de conhecimento. Estava presente nesta ocasiao Marisa Cassim,
que comprou a ideia e se tornou urna defensora junto ao CNPq da implantacyao do Programa Integrado de Pesquisa Científica com Línguas Indígenas Brasileiras, que teve como modelo o Projeto Integrado de Genética
(PIG), de grande sucesso e excelentes resultados. A pequena comunidade
Esta é wna versao revisada e atualizada da conferencia proferida pela autora no 1 Encontro Internacional do Grupo de Trabalho sobre Línguas Indígenas da Anpoll, realizado em
Belém ~e 8 a I~ de.outubro de 2001, e publicada em Línguas Indígenas Brasileiras: fonologia,

gramática e htstória, Atas do I Encontro Internacional do Grupo de Trabalho sobre Línguas
Indígenas da Anpoll. A.S.A.C. Cabral e A. Rodrigues (orgs.), Belém: Editora Universitária
UFPA, 2002 (25-40). (N.O.)
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que formávamos entao aceitou o desafio e durante alguns anos se contou
com recursos para qualificar novas quadros e retirar algumas línguas do
rol das nao documentadas e fadadas a extin<yao. Nunca se fez urna avalia<yao do papel do Programa, mas me parece correto dizer que foi aquela
iniciativa, juntamente com o fortalecimento da pós-graduacyao, que deu
ao campo a institucionalizayao e o crescimento que vemos aquí hoje.
Dos dedos da mao, número daquele pequeno grupo dos anos So,
tudo mudou rapidamente. Da programayao do I Encontro Internacional
do GT Línguas Indígenas, realizado em 2001, constavam cinquenta comunicacyóes e sete mesas-redondas, cada urna com urna média de seis comunicadores, mais urna sessao de painéis e lan<;amento de livros. Os cerca
de cem trabalhos apresentados eram resultados de pesquisas sincrónicas
e diacrónicas e, ainda mais, reflexóes sobre política educacional e ética do
trabalho com povos indígenas. Também fomos brindados com a presenc;a
de colegas de outros países que vieram ouvir nossos trabalhos e que foram
ouvidos em conferencias sobre temas variados. O GT internacionalizou-se.
A mudanc;a foi grande, pois se, 15 anos antes, nos reuníamos sentados
em volta de urna mesa pequena, naquela ocasiao abrimos nossos trabalhos
num grande auditório.
O contraste fica ainda maior se voltarmos ao final dos anos 50,
quando descobri as línguas indígenas brasileiras. Passara pelo curso de
bacharelado e licenciatura em Letras Neolatinas, na Faculdade de Filosofia
da Universidade do Brasil, pensando ainda que os índios, no Brasil, eram
coisa do passado, falavam tupi-guaraní, moravam em taba, tinham urn
cacique chamado morubixaba, um curandeiro chamado pajé e estavam
fielmente representados nas poesías de nossos poetas romanticos e em O
Guaraní de José de Alencar, transformado numa belíssima ópera por Carlos Gomes. O meu despertar se deu nos Estados Unidos, num curso de
verao da Linguistic Society of America, em Ann Arbor, Michigan, em 1959,
onde fora para saber algo de linguística para fazer análises contrastivas,
a fim de me tornar urna boa professora de frances. No curso de Introdu<;ao ministrado por Henry Hoeningswald fiz exercícios com dados do
Maxakali, ao que se seguía a localizac;ao, Brasil. Pensei comigo, além dos
Tupi e dos índios bororós, perpetuados numa marchinha de Carnaval,
dos aimorés, nome de um biscoito em cuja lata havia um índio com urna
pena atravessada no nariz, dos tupininquins e botocudos, designac;óes que
dávamos para algo que era atrasado e matuto, mais ou menos sinónimo
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..
do que seria hoje terceiro mundo, havia esses Maxakali? Era o que me
indagava ao fazer o exercício. Foi Terry Kaufmann, colega de um curso
dado por Ernst Pulgram sobre linguística romanica, quem me tirou da
dúvida. Existiam nao, me disse ele, existem e, mais ainda, algumas pessoas
estudavam essas línguas e viviam disso, só que no México. Achei fantástico
e pensei que deveria ser muito bom e diferente, mas eu tinha de ser professora de frances, porque era para isso que tinha urna bolsa. Terry Kaufmann, Henry Hoeningswald, Ernst Pulgram, de maneiras mais ou menos
diretas, foram o meu primeiro feliz acaso e as pessoas que me trouxeram
até aqui. Hoje ninguém precisa ir tao longe e percorrer urn caminho tao
tortuoso para trabalhar com línguas indígenas.
Como nao tive de ser professora de frances e cumprir um contrato é
coisa que todos conhecemos: o projeto do MEC nao pode ser realizado por
falta de verba, fui liberada e fiquei sem emprego. Sorte a minha. Chegar
ao Museu Nacional foi outro feliz acaso, a primeira a por lá aportar, após
o recém-criado Setor de Linguística, dirigido por J. Mattoso Camara Jr.
Essa modalidade casual de encontro coma disciplina nao foi exclusiva minha. Nem nada que aqui canto é privativo de minha pessoa ou
traduz minha singularidade. Faz parte de urna época, conforme atestam
as entrevistas conduzidas por Bruna Franchetto e por mim mesma, com
o grupo de colegas que haviam feito pesquisa de campo, cuja análise foi
apresentada em 1982, na XIII Reuniao Brasileira de Antropologia, realizada
em Sao Paulo. Era nessas reunioes bi-anuais que os poucos especialistas
trocavam ideias, até o GT de Línguas Indígenas da ANPOLL se fortalecer, a
ABRALIN (Associac;ao Brasileira de Linguística) se firmar e termos o nosso
espac;o propno.
I

•

Meu encontro com os Tapirapé também se deve a mais um acaso.
Para lá fui pela primeira vez em aviao da FAB, levando como guias as aulas
de Tupinambá de Aryon Rodrigues, o Curso de Tupi Antigo, com os dicionários tupi-portugues e portugues-tupi do Padre Lemos Barbósa, e o For-

mulário dos vocabulários padroes para estudos comparativos preliminares
nas línguas indígenas brasileiras, além dos ensinamentos, aépoca atualíssimos, da versao mais extremada do estruturalismo norte-americano, que
me haviam ensinado Sarah Gudschinsky e Loraine Bridgeman. Isto sem
esquecer a rede, o mosquiteiro, pilhas, gravador nao profissional, lanterna,
lampiao e fogao a querosene, latas de salsicha, macarrao, sopa em pacote,
biscoitos, mic;angas, facas e facóes e outros brindes. Urna tralha enorme. O
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projeto, como convinha entao, se intitulava "Documentac;ao, descri\ao e
análise da língua tapirapé (familia Tupi-Guaraní)': Mais urna vez nada de
original: intentava apenas ter minha experiencia de campo, e assim conquistar a identidade de linguista, para a qual era pré-requisito trabalhar
com urna língua pouco ou nada documentada, no meio do mato, combastante sofrimento. Se pegasse malária, ainda melhor. O ritual de passagem
tinha de ser doloroso e heróico, nias também cheio de histórias pitorescas.
Histórias pitorescas e tremendos foras culturais tenho aos montes, mas,
quanto ao sofrimento e heroísmo, lamento decepcioná-los. Nao peguei
malária, a aldeia era linda, o banho no rio urna delícia, o povo melhor
ainda, nao passei fome, até engordei, nao vi cobras, nem um jacaré, nem
urna onc;a, e as Irmazinhas de Jesus que me acolheram principescamente,
um pouco temerosas, é bem verdade, de receber urna carioca, urna típica
mulier cobacabanensis, se surpreenderam com a nordestina atávica que
adorava dormir em rede, comer farinha com tudo, que nao sentía falta
de leite e estava acoswmada aescassez de água e a carregar baldes (a faita
d'água no Rio de Janeiro era costumeira e tao endemica quanto_a malá- .
ria local), que matava barata numa boa, que sabia .nadar, e bem, e falar
o dialeto maranhense reinante na área. A mesma boa acolhida tive dos
Tapirapé, que"Se reuniam em minha casa, a noite, para contar histórias
e saber da vida na cidade. Os jovens me procuravam para aprender a ler
e escrever em portugues e os mais velhos para o que chamavam tinheru
opitari, hospital de dinheiro, isto é, para consertar as velhas notas todas
rasgadas de modo a que pudessem ser ainda usadas.
Da dura realidade do entorno dos entao chamados neobrasileiros
eu já ouvira falar e cheguei num momento trágico, o da implantac;ao dos
projetos de desenvolvimento. Toda a área fora vendida a grupos de investidores do sul do país, com o propósito de desenvolver a regiáo através da
pecuária. Vi a devasta~áo que urna nova frente de expansao pode fazer, vi
o trabalho escravo de maranhenses nómades, que para ali vinham fazer
a derrubada da mata, com esperan~a, mais urna vez, de ganhar, algum
dinheiro para comprar sua própria terrinha e fixar-se, e acabavam no
regime do barracao, regime de trabalho que, apesar das inúmeras denúncias, continua a ser praticado até hoje. Tentavam fugir pela mata antes
que a malária os matasse, pois nunca pagariam suas <lívidas de comioa,
transporte, ferramentas de trabalho. Presenciei aquilo que minha irma
historiadora me contava sobre a violencia da vida rural em que os patróes
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e os "gatos': assim chamados por sua habilidade de perseguir na mata, a
noite, os que tentavam fugir daquele inferno, nada tinham do propalado
brasileiro cordial. Este encontro coma triste realidade da vida dos trabalhadores rurais, até boje nao solucionada, pois nao se conseguiu, sabe-se
muito bem por que, efetivar urna reforma agrária no país, foi o lado doloroso e sofrido da minha primeira viagem ao campo.
Hoje, em vários aspectos, o contexto é outro. Os Tapirapé tem pick
up, há professores e monitores de saúde indígenas, mando dinheiro para
eles, quando necessário, usando o caixa automático do Banco do Brasil.
Os mais velhos tem aposentadoria rural e manejam suas próprias contas
bancárias. As pequenas povoa<róes de referencia cresceram comas compras feitas pelos que ganham urna aposentadoria. Por outro lado, as matas
foram substituídas por enormes pastagens, pontilhadas aquí e ali por um
gado magro ou por planta<róes de cana para fazer álcool. Repetiu-se o erro
histórico tantas vezes denunciado, a substitui<rao da diversidade da mata
pela monocultura. A isso chamaram de desenvolvimento. O peixe nao é
mais farto, a ca<ra é rara, as chuvas nao tem mais época certa, e os macacos,
quando ainda sobrevivem, pulam de cana em cana, náo mais de galho em
galho. Depende-se agora dos mercadinhos que proliferam nas pequenas
cidades. Nao preciso mais levar toda aquela enorme bagagem ...
Voltemos ao trabalho de campo em 1968. Esses tres primeiros meses
foram passados tentando entender os meus hospedeiros, tarefa essa para
a qual muito me ajudaram o curso de gradua<rao em letras neolatinas e
minha sede de leitura das literaturas francesa, italiana, espanhola, portuguesa e brasileira, da época medieval aos tempos modernos. Aprendí aí a
entender o Outro, o diferente, e, assim, a respeitá-lo. Frequentava a Livraria Francesa que tinha como dístico a frase Lisez ce que vous ne pouvez
pas vivre, que transformei em Vivez ce que vous ne pouvez pas lire, já que
a bibliografia etnográfica sobre os Tapirapé era escassa. O livro de Herbert Baldus, que os estudou em primeira mao, saiu em 1970, quando eu
já me encontrava fora do Brasil. O belíssimo Welcome of Tears, de Charles
Wagley, o segundo antropólogo a estudá-los e exímio cronista dos século
XX, é de 1977. O convívio diário comos antropólogos do Museu Nacional,
de quem editorava os textos, como membro do comite de publica<ráo, e
ouvia aulas e palestras, também muito me ajudou na tarefa de ler os códigos sociais, a perceber as fac<róes e as for<ras em jogo nos conflitos domésticos e locais que, as vezes, despontavam.

Nas folgas das sessóes de recolha de dados com meu informante
Xawaraxowi, hoje meu irmáo, ia visitar casa a casa, beber cauim e comer
mandioca grossa quente. Deitava numa rede, que logo me ofereciam, e
ficava horas e horas conversando e sabendo o que se passava no cotidiano
de cada um, aqui e ali aprendendo informalmente algumas coisas da língua. A noite ia comas familias as praias dorio a procura de ovos de tracajá. Participei de um xygy, cimapó, de tres dias, onde pude observar o
funcionamento das metades cerimoniais e também fui mordida por um
cachorro, incidente importante que me levou a pensar ser ovs a ordem
básica, pois em poucas horas a notícia havia chegado aos que haviam permanecido na aldeia: Inhoni mordeu cachorro, diziam para as lrmázinhas.
A noite, com Neide Esterci, minha companheira de viagem, comparava os
Tapirapé comos Karajá do Posto que ela estudava. Falávamos dos casamentos mistos Tapirapé/Karajá, da organiza<ráo das aldeias, das fofocas
locais, da atitude ambígua de desprezo/respeito que os Tapirapé escondidamente nutriam pelos Karajá: "dormem no chao: "náo fazem ro<ra':
"bebem muita cacha<ra': Porém estes ainda tinham seus xamás e detinham
o poder da cura ou da morte. E se impunham e cobravam por isso.
Recolhi, naquela época, náo só o formulário padráo, que me foi muito
útil para um pequeno trabalho comparativo, intitulado "A classifica<rao
do Tapirapé na família Tupi-Guaraní" (1982), em que usei a formaliza<ráo e ordenamento de regras da fonología gerativa padráo para mostrar
a mudan<ra em cadeia do sistema vocálico, mas também, nos períodos
de campo que sucederam, material lexical etnográfico: terminología de
parentesco com ego masculino e feminino, nomes das cores, partes do
corpo humano (trabalho feito em companhia de Mirtes Versiani, conceituada enfermeira da Missao, de madrugada, na beira do rio, com um porco
enorme que haviam matado e estavam limpando e, segundo me diziam,
porco é muito parecido com gente, quase a mesma coisa), as classes etárias e a composi<ráo das metades, os tipos de banana, de mel, de feijáo, de
milho, de tubérculos, as festas, os acidentes geográficos etc., material que
nunca soube aproveitar, que resta em meus arquivos e só espero um dia
saber o que fazer com ele. Se alguém dele quiser fazer uso, está as ordens.
Será que hoje esse tipo de recolha está fora de moda?
A maior parte do meu tempo foi dedicada, como mandava o figurino
da época, a reduzir a língua falada a escrita e a cotejar o material colhido
a cada día com as aulas de Aryon Rodrigues e com o material contido em
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Lemos Barbosa. O primeiro susto fonético aconteceu logo no primeiro día
ao perguntar algo que me parecia fácil - a palavra arara - e lá veio o flepe
nasal que nunca ouvira e que só detectei muito depois pelo fato de escrever aquele som, ora com r, ora com n e pelo salutar hábito de nunca apagar
o que escrevera em meus cadernos de campo. Eu que havia aprendido até
a cantar musiquinha em que exercitava os cliques de línguas africanas, me
atrapalhara com um flepe nasalizado.
Depreender os fonemas, saber o que era contrastivo, elencar os pares
mínimos como evidéncia das oposi~óes foi tarefa fácil. Do ponto de vista
segmental, o Tapirapé é urna língua simples: 13 fonemas consonantais,
5 vogais orais e cinco nasais, e um inventário silábico dos mais primitivos {cv, ve, v, cvc}, náo admitindo grupos consonantais. Os problemas
come~aram com a descricráo das vogais nasais. Primeiro, náo havia dúvida
de que havia um contraste, como atestam as oposi~óes: ápe 'caminho dele':
ápe 'está torto': apen 'está quebrado: situacráo praticamente igual a usada
por J. Mattoso Camara Jr. (1953) para contrastar a nasalidade fonológica
do francés - bo (beau): bo (bon): bon (bonne) - e a nao fonológica do
portugués. Porém, a náo ser para á, que, como a nasal em portugués, se
eleva, mesmo que foneticamente náo nasalizada é percebida como se o
fosse, para as demais vogais era difícil dizer se era nasal ou nao. Para ter
certeza de que a vogal era nasalizada usava o teste de por káto 'correto,
bom, bonito: após a palavra, pois, se a termina~o fosse nasal, ocorreria a
variante com nasal velar, gáto. Assim konomí gáto 'menino bonito' e nami
káto 'orelha boa
Foi aí que come~ou a ruir o edificio teórico em que me apoiava.
Sorne-se, a esse fato, a questao da oclusao glotal: nao há dúvidas de que
é fonemica dada a oposi~o: aa 'ele vai': a?a 'carne dele: Porém, qualquer
palavra come~ada por vogal dita isoladamente tem urna oclusao glotal em
seu início. Como conciliar o princípio de nao escrever na representa~ao
fonológica o que nao é contrastivo - e, no inicio de palavra, a oclusáo glotal náo é contrastiva - e o princípio de "urna vez fonema sempre fonema'?
Mesmo que interpretasse a oclusáo glotal como tendo urna fun~ao delimitadora, a la fonología de Praga, como acomodar esse fato no modelo
de descricrao que estava preparada para usar, em que havia urna estrita
separacrao de níveis para a defini~o dos elementos de urna gramática, nao
sendo permitido usar unidades de outro nível como contexto condicionador? E, no caso da nasalizacrao das vogais, em que vogal oral e vogal nasal

sáo varia~óes contextualizadas de fonemas, se seguisse o princípio do no
overlapping, teria no léxico sempre duas representa~óes para urna mesma
palayra em que ocorresse urna vogal nasal no final: urna com vogal nasal,
outra sem vogal nasal.
Estava eu nesse impasse quando me caiu dos céus - e a imagem aquí
é literal pois o presente me chegou através do Correio Aéreo Nacional,
servi~o da FAB, criado pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, que ia aos lugares
distantes e com pouca comunica~ao entregando cartas, levando e trazia
pessoas doentes - o pacote que meu pai semanalmente me mandava, com
bicos de lanterna, camisas de lampiáo, cigarro, chocolate, sabonetes, jornais e revistas e outros pequenos itens necessários, ou de luxo, a um cotidiano na aldeia. Nele estava urn livrinho, presente de Roberto Cardoso
de Oliveira que retornara de urna viagem aos Estados Unidos, o Current
Issues in Linguistic Theory de Noam Chomsk:y.
Mais um feliz acaso que aconteceu no momento exato. Aí pude ver
que havia um outro modelo que, ao menos temporariamente, solucionava
o meu impasse e me permitía descrever a língua de urna maneira mais
adequada, termo que passei depois a traduzir como "de urna maneira elegante e económica: Abolidas as condi<;:óes de invariancra e biunivocidade,
impostas pelo modelo estruturalista radical, era possível ter urna vogal
nasal subjacente e dela derivar urna vogal oral por meio de urna regra de
perda do tracro nasal em final de palavra. A entrada lexical nao era reduplicada. Com a oclusao glotal, poderia representar no léxico a oclusao
glotal subjacente que se mantinha intervocalicamente, como em y 'água:
xey 'minha água: e, nos demais casos, representar a palavra sem a oclusáo
glotal e postular urna regra de insercráo da oclusao em início de palavra
comecrada por vogal como em 'apiná 'cabe~: xeápina 'minha cabe<ya
Foram essas as motiva~óes que me levaram a querer ir para os Estados
Unidos aprender o novo modelo. Fui numa leva com várias outras pessoas
aprocura do novo e do atual: Mário Alberto Perini, Margarida Basilio, nós
tres para a Universidade do Texas em Austin e Bernadette Abaurre, para
Buffalo. Era urn novo paradigma que chegava a nós um pouco tarde, mas
que prometía muito. Fui aos Estados Unidos, com urna bolsa da Fundacy:ao
Ford, aprendí o novo modelo, náo fiz minha tese de doutorado em Tapirapé, mas em fonología do portugués.
Observemos ao menos um caso em que a fonología gerativa padráo
permite captar urna generalizacy:áo impossí~el de ser feita na fonología
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taxinómica. O modelo gerativo linear, que retirou do mapa o nível da
fonemica sistemática, permitindo informac;óes morfológicas nas regras
fonológicas, trata o contraste acentual em tjifwdrd 'cachorro' / tjdwd'rd
'tucum' como urn fenómeno de superficie, analisando o primeiro exemplo como composto de raiz tjdwdr e o sufixo nominalizador -d, enquanto
que o segundo nao tem esse sufixo, a raiz terminando na vogal nasal ii.
Observe-se que só sao paroxítonas ou proparoxítonas as palavras em que
as raízes se agregaram sufixos átonos. Assim é possível formular urna regra
que acentue a última vogal da raiz.
Porém, por ser linear e náo levar em conta a estruturac;áo da sílaba e
náo postular regras de silabac;ao e de ressilabac;áo, tornaria a expressao de
urna simples distribuic;áo complementar bastante deselegante, para nao
dizer complexa. Trata-se da distribuic;áo de tj e j, que numa perspectiva
linear tem de ser fraseada como: tj ocorre em aclive de sílaba pretónica
ou tónica e j no aclive ou declive de sílaba postónica. Assim, em tjii'wiira
'cachorrd, tj ocorre em onset de sílaba pretónica; em ky'tje 'faca' em onset
de sílaba acentuada; em maja 'cobra', j está em onset de sílaba postónica e
em akoj 'caiu: em coda de sílaba postónica. Com a autonomia da sílaba e
regras de silabac;ao é possível tornar essa distribuic;áo bem mais elegante.
Pode-se dizer que tj ocorre em onset ejem coda. Assim maja se decompóe
na camada lexical em maj+a que é silabificado no primeiro ciclo como
maj-a e, no segundo ressilabificado como ma-ja.
A vantagem de um modelo que tenha hierarquias se torna patente
se tentarmos formalizar pelo modelo linear a regra que converte tj em
j. No ambiente acima especificado, haveria urna mudanc;a quase que de
todos os trac;os componentes de tj, de oclusiva alveolar palatalizada para
j glide palatal, alto, nao arredondado, urna mudan~ que seria imotivada,
pois nada impediria no modelo, pelo custo da regra, que tj passasse a j.
Adotando a configurac;áo proposta por Clements e Hume (1995), para
as consoantes com articulac;áo secundária, no caso a oclusiva palatalizada, tem-se numa mesma raiz um segmento composto de urna oclusiva
cuja camada do ponto de articulac;áo se bifurca no articulador [coronal]
[+anterior] e em urn outro nó nao terminal vocálico, que se bifurca em ponto
de articulac;áo vocálico, no caso [coronal] e abertura, no caso [-aberto 1]
[-aberto 2] [-aberto 3]. A variante j é obtida pelo apagamento do articulador [coronal], dominado por Ponto de Articulac;áo da Consoante. Restam
entao os articuladores dominados pelo nó vocálico, a saber, [coronal] e
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abertura, expressando urna vogal alta [-aberto 1], [-aberto 2], [-aberto 3];
na camada do tempo, tem-se urna raiz consonantal. Essa interpretac;áo
e configurac;áo das consoantes com articulacyáo secundária preve que
tipo de alterac;áo pode acorrer num segmento desta natureza, excluindo,
assim, ou tornando altamente marcadas substituic;óes aleatórias totais.
Além disso, por ser urna raiz que contém a especificac;ao de consonantal
e que se ramifica em um nó vocálico, nas regras morfofonemicas o j pode
ter urna duplicidade de comportamento, ora se agrupando em alguns processos com as vogais, ora com as consoantes, que é o que acontece com o
Tapirapé.
A vantagem formal da teoria auto-segmenta! para a fonología do
Tapirapé foi tratada no artigo "A estrutura silábica do Tapirapé': publicada
em Estudos fonológicos da Unguas indígenas brasileiras, coletanea coordenada por Leo Wetzels (1995), a quem devo meu reencontro com a fonologia, e a descric;áo meramente linear se encontra em '1\spectos da fonología
e morfofonologia tapirapé,, (1977). A distancia temporal que separa esses
dois trabalhos, a meu ver, náo torna o primeiro anacrónico ou superado;
apenas representa momentos diferentes da pesquisa e de sua divulgac;áo.
O importante, a meu ver, sáo os dados e as observac;óes que urna descric;áo
contém e a medida de avaliac;áo de urna descricyáo deveria ser a possibilidade que oferece de reinterpretac;óes em outros referenciais teóricos.
Observe-se que a simplicidade do inventário fonemico do Tapirapé,
em que o caso mais complexo é o mencionado acima, está acoplado a urna
rica morfofonologia em que, nas raízes, ocorrem as seguintes alternancias:
am/iip/iiw, an/iit/iir em paralelismo com Vp/Vw: Vt/Vr. Mais urna vez, é
a representac;áo mais abstrata da fonología gerativa que possibilita captar
esse paralelismo, pois permite representar am por ap e an por dt, análise
que foi adotada na proposta de representac;áo gráfica para a alfabetizac;áo
em língua materna.
Porém, se acreditarmos que as reac;óes do falante neste processo servem de evidencia externa a análise, ou, mais modestamente, de pistas,
para confirmar ou infirmar possíveis soluc;óes, cumpre assinalar que os
Tapirapé náo aceitaram a análise em que tj e j sáo alofones e seu alfabeto
os representa com dois símbolos distintos, talvez significando náo o que a
análise autossegmental, bem mais abstrata, implica - a semelhanc;a fonética entre os dois sons - mas urna visao bem concreta de que esses dois
sons náo sáo para eles suficientemente semelhantes - urna das premissas
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da análise pikeana - e devem ser considerados segmentos diferenciados.
Por outro lado, aceitaram as análises morfofonologicamente motivadas
bem mais abstratas, como escrever com ii.p a terminac;:ao am, e por ii.t a
terminac;:ao an. Assim as representac;:oes de ii.kam 'quebrar pote' e a de an
'cair' coincidem com a da análise gerativa: akap e a~ respectivamente O
uso desta evidencia externa aponta em duas direc;:oes - urna concreta e
outra abstrata - que ou invalidam a análise proposta, ou sugerem que a
reac;:ao do falante no processo de alfabetizacrao náo é urn argumento válido
para confirmar ou infirmar os princípios gerais de urna teoría. Estes fatos
e considera'j'.óes sobre as evidencias advindas do processo de alfabetizac;:áo
foram tratados em artigo intitulado "O papel do aluno na alfabetizac;:áo
de grupos indígenas: a realidade psicológica das descric;:óes linguísticas"
(1985), feito em colaborac;:áo com Marília Lopes da Costa Facó Soares e
Tania Concei'j'.áO Clemente de Souza, que testaram críteriosamente essas
análises e as rea'j'.óes dos alunos tapirapé in loco.
O importante é que, com essas representa'j'.oes mais abstratas, se torna
imperioso distinguir regras lexicais de regras pós-lexicais. Cada vez nos
afastamos mais do modelo gerativo padráo e sua aboli'j'.áO de níveis diferenciados de análise.
Voltando ao caso da oclusáo glotal, a diferenc;:a flagrante existente é
que o processo de sua inser'j'.áo aponta para a vantagem de um modelo
fonológico de representac;:áo e regras ao invés de urn modelo meramente
representacional. No modelo da fonología lexical, fica, porém, a pergunta:
onde deve ser tratado, se no estrato lexical ou no pós-lexical. Trata-se de
um fenómeno demarcativo da palavra e como náo ocorre entre palavras
no contínuo da fala, só em início de palav'.ras ditas isoladamente, deve ser
assim urna regra lexical, que se insere em inicio de enunciac;:áo, própria da
palavra, e se cancela no nível pós-lexical entre palavras; alcanc;:a-se, assim,
o resultado correto, mas se perde o valor demarcador do processo. lsto
parece ser uro indicativo que o caminho mais apropriado é o da fonología
que vem sendo usado hoje em dia com urna grande aceitac;:ao: a teoría da
otimalidade ou otimac;:ao.
Por aqui come'j'.a a ficar mais claro o subtítulo que dei a este breve
relato: "o caso de urna pesquisa infinda':
Passemos a urna outra etapa, a da tipología clássica e dos marcadores
de pessoa.
Foi o artigo pioneiro de Lucy Seki, "Kamayurá: urna língua de estrutura ativa" (1976), que abriu o caminho a seguir para dar algum sentido
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ao simples quadro que chamávamos de referencia cruzada. Com base na
proposta de Giorgii Anton Klimov (1974), pode-se dizer que o Tapirapé é
urna üngua de estrutura ativa, tal como Kamayurá, o Asurini do Trocará, o
Tupinambá, o Kaiabi, para mencionar apenas alguns exemplares da família Tupi-Guaraní. Por estrutura ativa se entende o uso da mesma forma de
referencia pessoal para marcar o sujeito de verbos transitivos e de verbos
intransitivos ativos e outra forma para marcar o objeto de verbos transitivos e o sujeito de verbos de estado. Há assim urna cisáo do sujeito dos verbos intransitivos, que ora se juntam ao sujeito dos verbos transitivos, ora
ao objeto. Sáo, por isso, também chamadas de línguas de sujeito cindido e
as vezes vistas como um caso de ergatividade cindida, condicionada pela
semantica ativa ou de estado do radical verbal, ou como um tipo autónomo, como o faz Klimov, seguido por Seki.
Observe-se, porém, que a tipología de estrutura ativa só se consubstancia quando a 3ª pessoa está em jogo, quer como sujeito, quer como
objeto. A escolha do argumento a figurar no verbo depende de urna hierarquía referencial em que a 1ª> 2ª> 3ª. Nas demais, as relac;:óes entre sujeito
e objeto com outras referencias pessoais tem marcas especificas, tradicionalmente conhecidas como morfema curnulativo (1ª>2ª) e morfema descontínuo em outro (2ª>1ª). Urna alentada bibliografia sobre o tema existe,
náo só para as línguas Tupi-Guaraní, mas também para as de outras famílias, que é amplamente praticada no país e náo vale a pena alongar-se aqui.
O importante da proposta de Klimov é que ele náo só estabelece o tipo
ativo e ergativo e suas respectivas características nas línguas, mas estabelece também as consequencias derivada desses tipos. Segundo Klimov, nas
línguas ativas, os elementos centrais sao as marcas referenciais de pessoa,
sendo os sintagmas nominais a que elas se referem meros acessórios.
Essa observac;:áo de Klimov permaneceu por vários anos, praticamente restrita aos círculos da antiga Uniáo Soviética. Se náo fosse Lucy
Seki, jamais tería sido conhecida por nós.
Foi somente na década de So que a questáo sintática que esta observac;:áo encerra voltou aordem do dia na perspectiva da teoria paramétrica.
~

1

2

Trabalhos recentes apresentam análises extremamente interessantes da intera~áo da hierarquia de pessoa com a sintaxe e os processos morfológicos pós-sintáticos, no ambito da Morfologia Distribuida: Sandalo (2009) e a disserta~áo "Hierarquia de pessoa em Avá Guaraní"
de Maria Luisa de Andrade Freitas (2011) Para as referencias completas, ver Referencias
Bibliográficas no final do artigo. (N.O.)
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Voltando ao meu trabalho de campo, mesmo na primeira viagem,
chamou-me grande aten<rao a ambiguidade contida em frases do tipo foil.o
matou Pedro, já que a língua, como se viu no exemplo, em portugues, Ione
mordeu cachorro, e outras que presenciei como, Corre, Ione, corre, vem cá,
Irmázinha mordeu piranha, a ordem sintagmática básica parecia ser ovs.
Essa ordem foi a origem de várias foras linguísticos que dei, como no dia
de urna ca~ada em que Marcos me comunicou que Cachorro matou porcáo
e eu, com cara alegre, respondi: que bom, vamos comer muito porcáo hoje.
E ele, triste, me retrucou: náo, Ione, meu cachorro morreu.
Em outros contextos e com o passar do tempo percebi que essas senten~as eram ambíguas e que haveria a permissao de ser interpretadas tanto
como ovs, ou sov, osv, etc. A ambiguidade daí decorrente que se limita
aos casos em que há duas 3ª pessoas envolvidas, urna como sujeito e outra
como objeto, ambas como tra~o [+animado], já fora notada pelo Pe. Jo.sé
de Anchieta em sua Arte de gramática da lingua mais usada na costa do
Brasil (1595), sobo nome de anfibologias. Coma acuidade que lhe é característica, diz-nos ele, no capítulo VIII: Da constru~a9 .do~.verbos ativos:
Sendo a terceira pessoa nominativo e acusativo, ainda que possa haver
alguma anfibología, contudo, pela matéria que se trata, comumente fica
claro, como de coisa animada com inanimada, ou de maior qualidade com
menor; assim Pedro come pao, bebe, planta, derruba árvores etc; está claro
que Pedro há de ser nominativo, de qualquer maneira que se ponha, como
Pedro o-ú miapé Pedro come pao, Pedro miapé o-ú, miapé Pedro o-ú, o-ú
Pedro miapé; e por aqui se entende o mais: Pedro pirá o-ú Pedro come peixe;
Pedro jaguára o-juká Pedro matou a on~a. Quando há igualdade, entao é a
dúvida, como Pedro matou a Joao. Pedro Joao o-juká, porque ambos podem
ser nominativo e acusativo.

Lemos Barbosa (1956) também chama a aten~ao para as várias ordens
possíveis, mas eu nao prestei a menor aten~ao a essa observa~ao porque o
esquema a que estava ligada me dizia que há urna ordem básica, da qual
se poderiam derivar outras. E essa ordem básica seria a encontradas em
senten~as neutras, isto é, nao marcada pragmaticamente ou era a mais frequente nos textos. Passei muito tempo contando frequencia de sintagmas
sujeito e objeto em textos e o que encontrei foi a ordem V. E quando muito
sv e ov, o que me levaria a dizer que a ordem era ergativa. Nao sei muito
bem o que isso quer dizer e para que essa classifica~ao serve, mas era o que
podia fazer com o tipo de modelo que tinha amáo.
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Custei muito a ver o problema, porque só se ve quando se tem urna
teoría que nos induza a ver.
Na busca de urna explica<ráo para o que eu considerava insuportável
- nao saber quem era sujeito e quem era objeto, nao saber quem morreu
. em Pedro matou Paulo - , tive a inteligente e original companhia de Márcia
Damaso Vieira, que elegeu o tema para sua tese de doutorado, O problema

da configuracionalidade na língua asurini: uma consequencia da projer;áo
dos argumentos do predicado verbal (1987), em que compara duas propostas sobre ordem sintagmática livre: a de Eloise Jelinek (1984) e a de Mark
Baker (1990 ).
O que está em jogo é urna volta ao que fora sugerido por Klimov,
que pode ser parafraseado em termos atuais por caracterizar as línguas
de ordem livre como aquelas em que os sintagmas nominais de sujeito
e objeto náo sáo argumentos do verbo, e sim adjun~óes. Para Jelinek, os
argumentos sáo os clíticos ,de pessoa que vem afixados aos verbos, e, para
Baker, os afixos pessoais sao elementos de concordancia, os argumentos
sáo a categoría vazia pro.
O interessante da perspectiva paramétrica é que ela obriga a correlacionar fatos que se pensava nada ter a ver um com o outro, quais sejam:
1) ordem sintagmática livre; 2) anáfora zero ou apagamento de sintagmas
..
nominais; 3) sintagmas descontínuos; 4) ausencia de quantificadores, 5)
ausencia de questóes múltiplas; 6) incorpora~áo nominal.
O Tapirapé tem todas essas características menos urna: a viola~áo da
condi<;áo C da teoría de liga~áo (Chomsky, 1981), pela qual urna expressáo
referencial é livre em todos os domínios do sujeito. Por domínio do sujeito,
entende-se urna configura~áo abaixo do nódulo S(enten~a), sujeito sendo
definido como o sintagma nominal diretamente dominado pelo nódulo
S(enten~a). Um pronome <leve ser livre no menor domínio de sujeito, isto
é, seu referente, nao deve estar na mesma ora~áo em que ele se encontra.
A categoría vazia pro, por representar o sujeito pronominal oculto, tem os
mesmos domínios do pronome.
A condi~ao C náo permite assim que numa senten~a como (Ele) quebrou o brar;o de Pedro, Pedro e (ele)!pro sejam coindexados, isto é, sejam a
mesma pessoa. Essa condi~áo é quebrada em línguas como o Mowahk e
o Kadiwéu, em que urna categoría vazia como pro pode ser correferencial
com a expressáo referencial Pedro. Este é para mim o argumento central
do parametro da polissíntese tal como proposto por Baker (1995).
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O Tapirapé, embora tenha as características mencionadas, náo permite essa coindexa<ráo. A bem da verdade, o Tapirapé também nao tem
um verbo realmente polissintético, com urna estrutura morfológica complexa, isto é, que siga a condi<ráo da visibilidade morfológica em que cada
sintagma nominal tem no verbo um morfema correspondente. No verbo
em Tapirapé só é marcado um argumento: ou o sujeito, ou o objeto.
O parametro da polissíntese teria a vantagem de aparentemente responder a urna das perguntas que sempre fiz: por que algumas línguas
incorporam o objeto ao verbo e outras nao? Por que o morfema ma que na literatura tradicional das línguas Tupi-Guaraní é um causativo - só
acorre com verbos intransitivos? Seria o morfema ma um transitivizador
urna vez que só o corre com verbos intransitivos?
Nao encontrei a resposta, mas valeu a busca, porque tive de enriquecer meus dados, remexer velhos e amarela.dos cadernos, redirecionar meu
olhar, e, muitas vezes, os dados lá estavam guardados e eu nunca conseguira lhes dar um sentido. E, principalmente, conhecer o Kadiwéu e ostrabalhos de Filomena Sandalo (1997; 2001), a mim gentilmente enviados, o
Mowahk, o Warlpiri e tantas outras línguas também cheias de fatos e de mistérios, pois muitas vezes se assemelham em alguns aspectos de superfície,
que diferem em outros, que podem parecer insignificantes, mas nao o sao.
Nao me atrai a ideia de considerar um subparametro ou microparametro do tip9 polissintético. Continuo fiel ao principio que aprendí em
Syntactic Structures (Chomsky, 1957), que um modelo formal procura urna
teoria fraca com afirmac;óes fortes, a fim de que possa ser verificada. A
postulac;ao de microparametros acabaria por incluir no modelo, como
aconteceu com as transformac;óes, muito mais do que realmente é necessário para definir a faculdade humana da linguagem, por tornar a teoría
forte e as afirmac;óes ftacas.
Há urna saída apontada por Sandalo (1997). Como os sintagmas
nominais tem urna func;ao pragmática, e nao sintática de codificar sujeito e
objeto, a proposta de Luigi Rizzi (1996) acomoda esses elementos na ramificac;ao da periferia aesquerda (CP). Isso mantém a condic;ao e da teoría
de ligac;ao e exprime a natureza pragmática dos sintagmas nominais.
Agora fica mais claro ainda porque dei o título de pesquisa infinda.
Melhor seria ainda infinita, pois a cada dia novas possibilidades de análise e de interpretac;ao surgem que é preciso averiguar. Náo tenho, nem
nunca tive, a intenc;áo de confirmar ou infirmar ou redirecionar teorías já

existentes. O que desejo é que essas teorias me ajudem a entender melhor
meus dados. Move-me a esperanc;a de ter um dia urna análise holística,
em que um eixo transversal una os tópicos da gramática, e que traduza o
entendimento que tiver alcanc;ado da língua.
O que aprendí nesta tentativa de chegar a urna descric;áo a mais completa possível é que o fenómeno da linguagem é táo vasto, tao complexo
que nem usando todas as teorias existentes se dá conta da totalidade de
seus aspectos. Nem urna só pessoa. Acabou-se a mística do estruturalismo,
em que bastava documentar, segmentar, arralar e rotular e, pronto, lá se
tinha a língua completa. Hoje se sabe que para se chegar a algum porto
mais seguro é preciso ter perspectivas diferentes, testar várias hipóteses e
teorías concorrentes e mesmo que se tente unir todas essas perspectivas
muita coisa ainda ficará de fora.
Durante a confecc;áo deste trabalho, lembrei-me muito de urna ausencia que estará para mim sempre presente. Lembrei-me de Carlos Franchi,
com quem conversava sobre a limitac;áo das teorías, da impossibilidade de
completude, da necessidade dos recortes, que se, por um lado, facilitavam
o trabalho, por outro o empobreciam. Sentí sua falta nessa traca de ideias.
Mas esta ausencia é compensada pelas presenc;as de hoje, que levam
este encontro a bom termo, pelos alunos que aquí estáo e prosseguirao
essa aventura. -Gostaria aquí de agradecer aos meus colegas de trabalho no
Programa de Pós:.Graduac;ao em Antropología Social e no Setor de Linguística do Museu Nacional (UFRJ), que náo me deixam envelhecer, pois
me renovo e me recrio com seu convívio, com a leitura de seus trabalhos e
com a participac;ao em suas iniciativas.
E como esta conferencia foi urna recordac;ao de meu trabalho de
campo, permito-me aqui dedicá-la a rnemória de Irmazinha Mayie Baptiste de Jesus, que me levou aos Tapirapé e que em tudo me ajudou a realizar um bom trabalho, introduzindo-me no mundo tapirapé, recolhendo
dados, organizando-os e me enviando, mantendo-me na aldeia, mesmo
quando fora dela. Minhas recordac;óes e meu relato estariam incompletos
sem sua lembranc;a para mim eterna.
Para finalizar, gostaria de me associar ao pastor Jacó, que por sete
anos serviu Labáo, pai de Raquel, serrana bela, e lhe foi imposto servir
mais sete para receber em troca a mulher amada, e dizer que, decorridos
cerca de 40 anos de estudos da língua tapirapé, outros tantos por certo
estudaria, se nao fara para tanto trabalho e tanto encantamento tao curta
urna só vida.
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A classifica<rao do Tapirapé na família
Tupi-Guarani1

Parintintin (Pt), Urubu (Uh), Kamayurá (Km), Asurini (As) e Guajajara
(Gj) e chega aseguinte classificac¡:ao:
QUADRO 1

Proto Tupi-Guarani

*py> c
*c>0

v>v
mudan~a do *a
Entre as línguas indígenas faladas no Brasil, as do grupo Tupi tem, sem
dúvida alguma, merecido maior aten'Yáo por parte dos estudiosos brasileiros.
Do ponto de vista classificatório conta este grupo com os trabalhos de
A. D. Rodrigues e M. Lemle. O trabalho de Rodrigues é o mais extensivo
em termos das Línguas consideradas e de nível das relac¡:oes estabelecidas,
chegando ao tronco Tupi composto pelas seguintes familias: Tupi-Guarani, Juruna, Arikém, Tupari, Ramarama, Mondé e Puruborá. O método
adotado é o da léxico-estatística, sendo a rela~ao entre as línguas, famílias e dialetos determinada pela percentagem de cognatos do vocabulário
básico retida pelas línguas examinadas. Lemle detém-se na subclassifica~ao da família Tupi-Guaraní, adotando o método comparativo. Segundo
esse método a hipótese para o agrupamento é a de que urna inova~ao
compartilhada por um grupo de línguas implica urna separa~ao e desenvolvimento comurn das línguas, cuja história passa a ser independente
da das línguas em que aquela mudan~ nao ocorreu. Lemle considera o
Tupinambá (Tp), Guaraní (Gn), Guarayo (Gy), Sirionó (Si), Kokama (Ko),

Comunica~áo apresentada na X

Reuniáo Brasileira de Antropologia, realizada em Salvador,
Babia, de 22 a 25 de fevereiro de 1978 e publicada no "Ensaios de Linguistica - Cadernos
de Linguística e Teoria da Literatura, v. 4. Faculdade de Letras da UFMG, Belo Horizonte Minas Gerais, 1982.
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As

Gj

*C> 0
*ti> ci, si

Pt

Km Uh

Gn Gy

Si

Ko

Tb

Segundo Roprigues, o Tapirapé é urna língua da subfamilia Tupi-Guaraní, subfamilia essa que juntamente com as subfamilias Kokama,
Maué, Munduruku e Sirionó (com certa reserva) constituem o tronco
Tupi. Lemle, embora nao inclua o Tapirapé em sua classifica~ao, faz a
seguinte observa~ao: "O Tapirapé (dados meus) tem muito em comum
com o Asurini, incluindo a perda do contraste entre *u e *o, a fusao de
algumas vogais com *a e a manifesta~ao fonética do /y/ como [y] em
posi~ao final de sílaba e com [e] em outros ambientes. 2 Entretanto sua
inclusao na mesma se~ao do diagrama junto ao Asurini é difícil porque
a nasaliza~ao das vogais continua como urn tra~o fonemico do Tapirapé,
mas nao do Asurini e do Guajajara':
Nenhurna das duas classifica~oes, pois, poe em dúvida que o Tapirapé
é urna língua da familia Tupi-Guaraní. O problema reside em seu grau de
relacionamento com as demais línguas dessa familia. O método léxico-estatístico é de pouca utilidade para resolver casos como esse, urna vez
A mesma distribuis:áo se verifica para a Guajajara para o fonema /y/ que tem
um alofone [?:].O Guajajara tem, porém, um fonema /e/.
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que a rela~ao língua-família é determinada pelo percentual de cognatos
retidos, que será, portanto, o mesmo (cerca de 80%) para todas as línguas
componentes da familia. E a dificuldade de Lemle em incluir o Tapirapé,
embora sua maior rela~o com o Asurini pare~a evidente, mostra a inadequacyáo também do mecanismo de classificacyáo genética por diagrama
em árvore. Por esse mecanismo cada inovacyáo significa urna história em
comum das línguas que a compartilham e a ruptura de relacionamento
entre aquele grupo e as demais línguas em que a mudan'Ya náo ocorreu.
Assim pelo diagrama em árvore apresentado acima a primeira subdivisáo
que separa o Asurini, o Guajajara, o Parintintin, o Kamayurá e o Urubu
do Guaraní, Guaravo, Sirionó, Kokama e Tupinambá sao as mudan~as
identicas acorridas nas línguas, do primeiro grupo em rela'Yªº aprotosequencia *py e ao protofonema *c. Enquanto que· nas línguas do· segundo
grupo encontramos a sequencia /py/ e o fonema /c/, nas línguas do primeiro grupo a sequencia *py corresponde urna africada ou fricativa e ao
protofonema *c corresponde /h/ ou 0. O Tapirapé (Tap) compartilha das
mudancyas do primeiro grupo. Deste modo ternos as correspondencias
py : c e *c : h 0 .
Ex.: epyak:*As. ECaIJ, Gj. e Km. ecak, Uh. usak, Tap. ecak, enquanto que Tp. epyak,
Gy. epia e Si. ea.
yact: As. Gj. Pa. Uh. vah i, Km. yai e Tap. yahi ou yai, enquanto que Ko.. Gy..
yaci, Gn. yaci, Si.casi e Tp. yast.

O que constitui, portanto, problema para a classificacyáo do Tapirapé é
a mudan'Ya da protovogal *a, da qual o Tapirapé participa, e a desnasalizacyáo das vogais, da qual o Tapirapé nao participa.
Neste trabalho estuda-se a mudan~a da vogal *a e de outras vogais,
introduzindo a nocyáo de ordenamento cronológico das mudancyas acorridas.Parece-nos que o estudo da mudan.ya vocálica é central Pél.1:ª o Asurini, Tapirapé e Guajajara, pois essas línguas da familia Tupi-Guaraní tem
um sistema vocálico (excluindo-se a série nasal) de seis vogais, a saber,
/i/, /e/, /a/, /i/, /u/, /o/, o Tapirapé e o Asurini tem urn sistema com cinco
vogais - /i/, /e/, /a/, /i/, /o/ - e o Guajajara, um sistema com sete, a saber,
/i/, /e/, /a/, /~/, /i/, /u/, /o/.
O ponto de partida serao as correlacy6es estabelecidas por Lemle para
o Asurini e Guajajara. Serao acrescentados os dados do Tapirapé. 3 A seguir
3
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As observac¡:óes referentes ao Tapirapé s~ baseiam em dados colhidos durante 4 períodQs
de campo, totalizando 19 semánas dur_ante os anos de 1967, 19?8, 1969 ~ 1975. O trabalho

será estabelecida urna ordem temporal na ocorrencia de cada mudan~a.
Essa ordem temporal é relativa, Urna vez que; se tratando de línguas ágrafas, nao há documentacyao histórica pela qual se possa inferir a época de
introdu~áo e período de atuacyao da mudan.ya. O método será, pois, o corrente na fonología gerativa, só que a nocyáo de ordenamento é utilizada
para fins diacrónicos. Cada mudan.ya é assim encarada como o acréscimo de urna regra a gramática da(s) língua(s). Pela participa~o maior
ou menor da língua na regra em questao pode-se determinar o maior ou
menor grau de relacionamento das línguas.
,
MUDAN<(AS NO SISTEMA VOCALICO

As mudan'Yas ocorridas no sistema vocálico, segundo as correspondencias
estabelecidas por Lemle (p. 113-115), foram as seguintes:
• O protofonema *a quando seguido de consoante nasal final passou a /i/ em Asurini e Tapirapé e a/~/ em Guajajara. Em Tapirapé,
nos demais ambientes, *a nasaliza-se.
• O protofonema *a passa a /o/ em Asurini (exceto quando precedido de Cw), a /i/ em Tapirapé e a /~/ em Guajajara.
• O protofonema *o passa a /a/ em todos os ambientes em Tapirapé,
e em Asurini apenas quando em sílaba final ou em penúltima
sílaba precedendo urna sílaba final com *o. Passa a /u/ em Guajajara, exceto no ambiente estipulado para o Asurini.
• Os protofonemas *u, *o, *ií, *6 fundiram-se em /o/ em Asurini e
em I o/, I 6/ respectivamente em Tapirapé.
• O protofonema *a passa a /i/ em Tapirapé.
• As demais vogais nasalizadas desnasalizam-se em Asurini e Guajajara.
Os diagramas a seguir (quadro 2) permitem visualizar as mudancyas
ocorridas. As linhas pontilhadas indicam que as mudancyas nao ocorreram
em todos os ambientes.

de campo contou como financiamento do Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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GRADUALIDADE DAS MUDANyAS

O estabelecimento de urna ordem nas mudan~as acorridas parte do pressuposto de que essas mudan~as foram paulatinas e graduais. Assim senda,
as mudan~as podem, em primeiro lugar, ser formuladas como regras adicionadas as gramáticas dessas línguas e nao as gramáticas das demais.
Em segundo lugar a gradual idade da mudan~a nos permite supor que
a passagem de *a para /i/ em Asurini e Tapirapé se deu em etapas, isto é,
*a>~> i. Do mesmo modo na evolu~ao ~o *a para /o/ teríamos as seguintes passagens gradativas: a > ~ > 6 > o. 4

/ Gj. Exceto no ambiente _(Co).

passa a y em Guajajara exceto quando em sílaba final ou em penúltima sílaba prec; - I
dendo silaba com o.
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Assim senda, podemos estabelecer o seguinte ordenarnento que exprime
as mudanc;as acorridas:

-alta
-baixa
- arr

J

·- -

/

emAs.

/

em Tap.

+nas./
á passa a ó em Asurini e a i em Tapira é.
4

Essa passagem gradual parece encontrar certa evidencia concreta, urna vez que Lemle
(p. 113) assinala reflexos do *a como /o/ em Asurini. Nao conseguimos, porém, determinar
os ambiente destas ocorrencias.

(

*

As abrevia~óes aqui utilizadas por Yonne Leite significam: rec = recuado, arr = arredondado
e nas= nasal. (N. ·o.)
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REGRA6

-

caso contrário todos os o passariam a a. Pelo mesmo motivo a regra 5 tem
_que preceder a regra 9.
O diagrama abaixo (quadro 3), em que se focaliza apenas o Tapirapé,
serve para demonstrar a validade do ordenamento proposto. Esse ordenamento evidencia uma mudan<;:a em cadeia, em que a fusao de um fonema
com outro deixa um vazio no sistema, acarretando outra mudan'Ya para
preencher a lacuna aberta.
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As regras 1 e 2 nao criam urna lacuna no sistema. A primeira regra
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..._ + arr .y passa a Q e y a .Q. em Asurini e Tapirapé.

/ em As. e Tap.
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/ emAs. E Gj.
As vogais se desnasalizam em Asurini e Guajajara.

JUSTIFICATIVA DO ORDENAMENTO

Com rela<;áo ao Guajajara que só participa das regras 1, 2, 3 e 9 náo há
motiva<;áo para o ordenamento das regras 1, 2 e 9. A regra 3 porém tem
que preceder a regra 9 senáo o passaria a u. Já com rela<;:áo ao Tapirapé e
Asurini o ordenamento é imprescindível. A regra 1 tem que preceder a
regra 4, a regra 2 a regra 5, a regra 1 a regra 6, porque estáo numa rela<;áo
de "feeding': A regra 6 tem que preceder a regra 7, caso contrário todos os
a se nasalizariam em Tapirapé. A regra 7 tem que preceder a regra 8 e 9;
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et:a.siona apenas urna alofoma e a segunda modifica a qualidade fonética
d:3i. vo.gal. O sistema,, porém, permanece o mesmo. O mesmo ocorre com
a regra 4. Apenas um alofone é deslocado de um fonema para outro. Já
a regra s abre urna lacuna no sistema, lacuna essa que é preenchida pela
regra 6, a qual, por sua vez, abre outra lacuna no sistema que é preenchida
pela regra 7- Essa por sua vez abre uma lacuna no sistema que é preenchida
pela regra 8.
CONCLUSAO

A metodologia adotada permite demonstrar uma maior correla<;:áo entre o
Tapirapé e o Asurini. Essas duas línguas participam de um maior número
de regras conjuntamente. As mudan<;:as em Guajajara prescindem de um
ordenamento com rela<;:áo as regras 1, 2, 3 e 1, 2, 9. A nasaliza<;:áo que é a
última regra em Asurini pode, pois, ter-se dado independentemente em
Guajajara, uma vez que ela pode ter ocorrido antes das regras 1 e 2. Julgamos oportuno frisar que para um melhor entendimento da questáo seria
conveniente estudar como e porque as vogais se desnasalizaram em Asurini e Guajajara.
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INTRODU<(AO

A língua tapirapé, segundo a classifica~o de Rodrigues (1964) incontestavelmente aceita, pertence a familia Tupi-Guarani. Embora sendo um
grupo visitado por viajantes no século XIX e estudado por antropólogos
em diferentes épocas a partir de 1935, do ponto de vista linguístico a documenta~o mais extensa publicada até agora é urna lista com 145 vocábulos
e alguns cantos com traducráo interlinear (Kissenberth, 1916). Além disso
deve ser mencionada urna lista de palavras colhida por Propheta (1926)
em 1923. Fora disso tem-se apenas palavras esparsas nos trabalhos dos
antropólogos que estudaram o grupo, mas que náo foram registradas com
a finalidade precípua de documentacyáo linguística.
O presente trabalho2 constituí urna tentativa de descrever alguns fatos
da fonología e morfofonologia tapirapé, de modo a fornecer subsídios a
urna caracterizacyáo mais precisa dessa língua na familia Tupi-Guarani.
Nessa perspectiva serio analisados os fonemas vocálicos e consonantais, a nasalidade das vogais e a alternancia das consoantes finais das raízes
Publicado no Boletim do Museu Nacional, 1977. (N.O.)
Os dados para o presente trabalho foram colhidos em cinco viagens a aldeia Tapirapé, realizadas nos anos de 196¡r, 1968, 1969, 1975, 1976, totalizando um período de campo de 20
semanas. As excursoes foram financiadas pelo conselho de Ensino para Graduados da UFRJ.
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nominais e verbais quando lhes sao acrescentados os sufixos de nominalizac;ao (-ii), a negac;ao (-i), circunstancia (-iiwii), "gerúndio'' (-ii - -wo).3
Serao tratadas também as mudanc;as dos morfemas patan "futuro imediato: poko "comprido': pam "passado imediato" e kiito "bem, bonito:
FONO LOGIA

As vogais orais
O Tapirapé, juntamente como Asurini, singulariza-se por ter cinco fonemas vocálicos em lugar do tradicional sistema de seis fonemas vocálicos
da grande maioria de línguas Tupi-Guarani.4
Sao os seguintes os fonemas vocálicos orais do Tapirapé com a respectiva exemplificac;ao em pares contrastivo~:
fil
"fruta vermelha"

ápe

"caminho dele"

fil ,,
ovo

pi?á

fil
"fígado"

-ápi

fil
"jogar"

-ápa

/a/
"fazer"

-pik

/i/
"chocar"

-pok

"furar"

-paká

/a/
"torcer"

-poká

,,lo/
."
nr

ápi
'

opi?á

ápa
ma
marare
-ket
yi

((

/el

lo/

/a/.
ratz

ápe

/e/
"caminho dele"

/a/
máo"

mj

((pé"

))

((

((

/e/
"gado"

'

/i/
"machado"

O fonema /a/ realiza-se como vogal central, babea, nao arredondada,
sonora. O fonema fil realiza-se na maioria das vezes como vogal central,
alta, nao arredondada, sonora, podendo realizar-se também como vogal
central, média, fechada nao arredondada [~]. O fonema/e/ realiza-se como
vogal anterior, média, aberta, nao arredondada [e] e o fonema /o/ varia
em sua realizac;ao de [u] a [o]. Aliás a escolha da norma <leste fonema
como /o/ foi um tanto arbitrária, talvez influenciada pela análise do Asurini
(Harrison, 1971). Em trabalho anterior (Leite, Y., 1977) em que estudamos a
história da evoluc;ao do sistema vocálico tapirapé, verificamos que o proto
*/o/ passou a /a/ em Tapirapé e postulamos urna regra em que o proto */u/
passaria a /o/, mudanc;a essa também compartilhada pelo Asurini. Haveria,
assim, urna lacuna no sistema tapirapé no lugar da vogal posterior alta arredondada. Urna outra interpretac;ao é possível: que o fonema posterior alto
do Tapirapé seja /u/, com um espac;o de realizac;ao fonética mais amplo.s
Torna-se pertinente aquí observar que em várias outras línguas da familia
Tupi-Guaraní em que há o fonema /o/, este se realiza como urna vogal
posterior, baixa, arredondada [~], o que nao ocorre em Tapirapé. Aliás a
realizac;ao do fonema /o/ como [~] seria de se esperar por paralelismo com
o fonema/e/ que tem [€] como sua realizac;ao, se pensarmos seguindo urna
teoria de "espa<;:os\fonológicos" (cf. Moulton, 1961). O fonema fil realiza-se
como urna vogal anterior, alta, fechada, nao-arredondada.
Vogais nasais

A série vocálica oral corresponde urna série de cinco fonemas vocálicos
nasais, cujos exemplos de pares contrastivos com a série oral se seguem:

lo/

miroro

"ferida"

-kit

/i/
"chover"

/el
"dormir"

/i/

Realizapio fonética das vogais orais

,,

hawá
ápe

"caminho dele"

ápi

/i/
"fruta vermelhá'

"espinho"

áti
3
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fil
esposa"

((

yo
s

"espinho"

/a/
"pená'

ape

le! '
"está torto"

ápi

I i/
"mamáe''

áti

/i/
"duro"

yó

/ó/
"captm
. ,,

lo/

Usou-se a glossa "gerúndio" seguindo-se a tradic;:áo em estudos Tupi. Este morfema é acrescentado a ~er~os que se tenham sujeitos iguais a urna orac;:áo principal que é a primeira
numa sequenc1a.
Cf. Leite, Y., 1977, republicado nesse volume, ver p. 60. (N.o.)

háwá

le/

lo/
yo

/a/
"folha"

Agradecemos a Ruth Maria Fonini Monserrat por nos ter mostrado essa outra possibilidade
de interpretac;:áo, porém manteremos no texto a análise anterior.
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Exemplos de contraste entre as vogais nasais entre si sáo os que se
seguem:
kiit

/í/
"partícula usada quando
mulher se dirige a mulher"

-yi

/i/
"envergonhar-se,,

apí

/í/
"mama- e»
"

yi

-ya
topi

/i/
. »
nariz

/él
"temperar com
pimenta''

-wé?é

Kélé

yó

/él
"partícula usada quando
mulher se dirige a homem"
«

/at
rachar"

¡¡¡
. ,,

"raio

/ó/
"capim"

¡¡¡
1

yi/i

"cora~áo"

ápé

/él
"está torto"

-áta

/á/
"andar"

ápé

/él
"está torto"

kó

/ó/
"língua''

ká?á

ta.1
"mato"

-yiró

/ó/
"fazer as pazes"

I•

/i/

yi/I

"cora~o"

topi

/i
"raio''

-ka

/at
"quebrar pote"

kó

/ó/
"língua''

,.

dada, surda ou como urna mera aspira~áo da consoante precedente, principalmente se esta for urna oclusiva.
Antecedendo consoante nasal o contraste vogal oral versus vogal
nasal se neutraliza, podendo ocorrer tanto a vogal oral como a vogal nasal.
Essa situa~áo se exemplifica bem como o caso do morfema referencial de
primeira e terceira pessoa do singular, á- e a- respectivamente (ex: apatoka
"eu lavo" / apatoká ((ele lava"). Com verbos cuja raiz se inicia por consoante nasal a forma de primeira ou terceira pessoa poderá ser indistintamente a ou a: iímiíriíkií ou amiíriíkii ((eu /ele cant-(o/a)': Parece-nos que
precedendo consoante nasal é mais frequente a ocorrencia de vogal fracamente nasalizada, isto é, urna nasaliza<;:áo meramente fonética é imposta
por motivos de prepara~o articulatória. É verdade que nao foi feito um
estudo estatístico dessas ocorrencias, nem um estudo com nasógrafo para
se determinarem os diferentes graus de nasaliza~o.
Encontram-se também alguns casos de alternancia entre i e á:
amaniyo - "algodáo': etimá - etimi "parte inferior da perna': áwií - áwi
"gente':

A interpretapio das vogais nasais
A interpreta~áo das vogais nasais no nível da fonética sistemática como
a sequencia de vogal oral seguida de vogal nasal nao nos parece possível,
por existir o contraste, em posi41áo tónica final de palavra entre vogal oral,
vogal nasal e vogal seguida de consoante nasal.
Exemplos:

Realizafao fonética das vogais nasais
As vogais nasais se realizam em geral como a versáo mais fechada e mais
alta de sua contraparte oral. Assim a vogal /a/ se realiza como [a], /e/ como
[e) /ó/ mais como [ó).
Em posi<;:áo final de palavra, em posi<;:ao tónica, exceto no' caso de
/a/, o grau de nasaliza<;:áo das vogais é na maioria das vezes bem pequeno,
quase inaudível. Porém o comportamento morfofonemico com os morfemas kato, pam, poko e patan (vide Morfofonemicas, na segunda se<;:ao
desse mesmo artigo, p. 77) nos mostra que essas vogais ainda se comportam como nasais.
Em posi<;:áo átona final de palavra /á/ também tem fraca nasalidade,
realizando-se muitas vezes como urna vogal central, babea, nao arredon72

ápé "caminho dele"
ápe "está torto"
ápen "quebrou"

áka
áká
áákam

"estou aqui"
"quebrei o pote"
"estou brigando"

Além disso, morfofonemicamente as vogais tem comportamento distinto das vogais seguidas de consoante nasal.
O fenómeno da nasalidade das vogais em Tapirapé difere dos casos
clássicos de várias línguas da familia Tupi-Guaraní. Em algumas línguas
dessa familia, como o Aweti, por exemplo, ocorre o retrocesso da nasaliza<;:áo, isto é, as vogais que antecedem urna sílaba tónica nasal se nasalizam.6
6

Comunica~áo

feita por Ruth Maria Fonini Monserrat no Seminário sobre Línguas Brasileiras; realizado no Setor de Linguistica do Museu nacional e intitulada "A Nasaliza~o em
Aweti~ durante o primeiro semestre de 1977.
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Em casos como esses basta marcar a vogal tónica como nasal e a nasaliza~ao das vogais que a antecedem é automática. Harrison e Taylor (1971)
apresentam urna análise para o Kaiwá na qual estabelecem urna classe de
palavras potencialmente nasalizadas: urna vogal tónica nasal pode ou nao
nasalizar as vogais precedentes. Nos casos do Kaiwá e Aweti, a nasaliza<;ao é interpretada como um fenómeno prosódico, no nível da palavra em
Kaiwá e no nível da sílaba em Aweti.
Em Aweti só em poucos casos ocorre urna vogal nasal pré-tónica sem
que a tónica seja nasal. Em Kaiwá as palavras que sao parcialmente nasais
nos parecem ser aquelas em que a sílaba tónica é potencialmente nasal
(tupá - tüpa - tüpa). Parece-nos, pois, que só nesses casos serao encontrados vogais pré-tónicas nasalizadas, sem que a tónica seja foneticamente
nasal.
Já em Tapirapé ocorrem com frequencia vogais pré-tónicas nasais
sem que a sílaba tónica s~ja em qualquer instante nasal. Ex: -ápá "fazer':
maapit "tres': takówá "febre': Além disso a nasaliza<;ao nao retrocede.
Ex:
topi "trovao': sendo topi inaceitável
tawá "cara': sendo táwá inaceitável

nopí "bater': sendo nopi inaceitável

Há casos em que a sílaba tónica é nasal e a pré-tónica é contrastivamente oral ou nasal.
Ex:
maJeárá "iniciador"

máleáwá "janela"

Cumpre salientar que a ocorrencia de vogal pré-tónica nasal sem que
a tónica seja nasal é mais comum coma vogal pré-tónica /a/.
A explica<;ao para o nao retrocesso da nasaliza<;ao em Tapirapé e seu
status fonemico nesses casos talvez esteja ligada anasaliza<;áo do proto */a/
para /a/ em Tapirapé, assim como a mudan<;a do proto */o/ para /a/ (cf.
Leite, Y., 1977). Também nao há em Tapirapé as oclusivas pré-nasalizadas
mb, nd e !1g, cuja ocorrencia em línguas como o Kayoá e o Tupinambá estáo
íntimamente relacionadas anasaliza<;ao das vogais que as precedem. Essas
oclusivas pré-nasalizadas correspondem a m, ne 1J respectivamente em
Tapirapé. A intera<;ao desses processos históricos pode ter dado origem
anao previsibilidade das vogais nasais pré-tónicas, criando um contraste

nessa posi~ao e bloqueando a regra de retrocesso. Fortalecendo essa
hipótese, no Asurini e em Guajajara, em que náo há vogais nasais fonemicas, também náo ocorrem oclusivas pré-nasalizadas. E parece haver
indícios de que ocorreram em Guajajara vogais nasais e o retrocesso da
nasalizacyáo.7
Em vista desses fatos, a nasalidade das vogais em Tapirapé náo pode
ser interpretada como um fenómeno prosódico, quer no nível da sílaba,
quer no nível da palavra. Deve ser analisada como um tra<;o distintivo de
cada vogal em si.
As consoantes

Fonemas consonantais, suas realizaf6es e restrif6es de ocorréncia
Sao as seguintes as consoantes fonemicas do Tapirapé: p, t, k, kw, /, m, n,
1J, r, h, w, y.
Dessas só ocorrem em final de palavra p, t, k, m, n, 1J e y. Nesse
ambiente muitas vezes as oclusivas e as nasais ruternam com 0. Ex: aket
,.., ake "eu durmo': apak ,.., apa "eu acordo': etc. Nao ocorre a sequencia
de vogal nasal seguida de p ou t em final de palavra. Nesse ambiente é
comum a alternancia entre p ,.., m, t - n. Ex: apat ,.., apan "eu saio" awowot
,.., awowon "está inchado': Em posi<;ao final de palavra ocorre a sequencia
V seguida de k (apak "eu acordo") e nesses casos também é possível a alternancia k,.., 1J. Cumpre notar que a morfofonemica (vide Morfofonemicas,
p. 77), embora as consoantes alternem, mantém-se distinta para p, t, m, n
(com exce<;áo de a seguido de m ou n). Outra restri<;áo de ocorrencia é de
t seguido de i.
O fonema /h/ é de baixa frequencia. Ocorre em posi<;áo inicial de
algumas palavras quando seguido de vogal tónica. Em outras posi<;oes
intervocálicas alterna com 0. Ex.: aha ,.., aa "ele vai': yahi,.., yai "lua~ hera
"nome dele': hiyá "dente dele':
O fonema /r/ tem um "flap" nasalizado como alofone, que acorre
entre vogais nasais.
O fonema /y/ tem os seguintes alofones: e que acorre em sílabas em
posi<;ao pré-tónicas, y que ocorre em sílabas pós-tónicas antecedido de
vogal oral, ñ que ocorre em sílaba pós-tónica intervocálica antecedido de
vogal nasal e y que ocorre em declive silábico antecedido de vogal nasal.
1

de Marília Lopes da Costa Facó Soares sobre "O Processo de Desnasaliza~ao
em Guajajara'' feita no Seminário sobre Línguas Tupi realizado no Setor de Linguística do
Museu Nacional no primeiro semestre de 1977.
Comunica~o
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Ex.: ac éát "eu venho': máya "cobra: htña "dente': ahíy "ele corre': ac éeminuj

O acento Tónico
O acento tónico em Tapirapé recai sempre na última sílaba da raiz, isto é,
todas as raízes sao oxítonas. Os sufixos sao átonos, com exce~ao de -aw
"circunstancial" (que estamos tratando até o momento como um sufixo}.
Isto acarreta palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
Ex:

"eu cozinho':

Há outras ocorrencias de [y] em posi~o pré-tónica como em [ye1
"eu': [ayc cak] "eu vejo': mas esses casos podem ser interpretados como
/ie/ e /filyak/ com urna regra de assilaba~o de fil quando em aclive ou
declive silábico. Esta interpreta~o, em que nao se seguem as condi~óes
de biunivocidade e invarian~a, tem a vantagern de diminuir a alomorfia,
assim reduzindo o número de formas básicas ou subjacentes.
O fonema fkw / foi interpretado como unidade por nao ocorrer padrao
silábico ccv, existindo o contraste ekwé "agora: ekué "depois': fonemizados como /ekwe/ e /ekue/ respectivamente.

tiwa
tawa"'

"aldeia"
"testa"
"cachorro"
"tucum"

-

"'
yawara
- "'
yáwara
awinpe
kápe
-

I

(tám + á)
(tawi + 0)
(yáwán + á)
(yáwári + 0)
(áwít + ipe)
(ká +pe)

"para casa"
"para aro~·

•

Exempli.ficafdo de contraste entre consoantes
Dadas, pois, informa~óes gramaticais o acento é previsível em Tapirape.
,

Erepá?im
ay¡p

/mi
"voce amarra"
"ele afunda"

eremairn
aákim

/ti

"voce se mexe"
"voce dorme"

aka
ayaak

/k/
"ele está aqui"
"ele pisa"

aI)a
ayeI)e

/IJ/
"este"
"ele fala"

amaim
yekimá

/mi
"ele amarra"
"meu peito"

apawin
ini

In/
"ela fia"
"nao
...

aáI)iI)
yekiI)á

/IJ/
"ele experimenta"
"meu osso"

/k/
"meu piolho"

aka

"filho dele"
/k/
"ele está aqui"

aI)a

"nome
/n/dee
l ,,

herá
tawá

ereniik
apen

))

ahiy

/w/
"testa"

ipa

,,

QUADRO 1

"minha perna"
vv

táiwá

"formiga"

ti/

aha

/h/
"ele vai"

" Ir/ ,,

takená

porta

aha

/h/
"ele vai"

Vp
am
Vm
Vt
an
Vn
Vy
áy
Vy

Nominaliudor
-i
VwáwVmVrárVnVyáyVy-

Negativo
-i
VwáwVm- .,.
VrárVn-

Vk

Vk-

Raizes

ti/

ye1iwá

/pi
"mao
- di"
ee

Nesta se~ao serao apresentados, através do quadro I, os casos de mudan~a
da consoante final das raízes quando seguidas dos sufixos norninalizador
-a negativo -i circunstancial aw +a e "gerúndio" -a. As raízes estao aprese~tadas dian;e de pausa e no quadro abaixo o sinal 0 indica que nao há
mudan~a na forma da raiz.

"ele corre"
"dente dele"

hiyá

"ele cai"

l.

/y/

v"/v

tá?irá

A

MORFOFONEMICA

/ni
"voce junta"
"quebrou"

eretirik
aket

yekiwá
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'

/pi
"voce se levanta"
"ele desee"

1

VI)
i
V

VIJ-

0

VnL
VytáytVyt-

Gerúndio
-i
VpápVmVtitVnVnátVt-

Vk-

Vk-

Vk-

VI)-

VI)-

VI)
i+wo
V+wo

0

Circunstandal
-iw+i
Vp,,

~p-

VmVI

iI

I

0

I

I

I

0

0

1-

0

V-

V

I
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O quadro I mostra que as raízes terminadas em a s~idas de m ou n

tero o comportamento das raízes terminadas em p ou t respectivamente.
Porém se a consoante final for k o comportamento das raízes é o mesmo,
nao importando a qualidade oral ou nasal da vogal precedente. O caso das
raízes terminadas em y é mais complexo e nao ternos até o momento uma
explica<yáo plausível para seu funcionamento morfofonémico. Em vista da
morfofonémica exposta para as raízes terminadas em am podemos analisar o morfema circunstancial -aw+d como -am+a (-a sendo o morfema
nominalizador).
2.

Nesta se<yao serao apresentadas as mudan<yas que ocorrem com as consoantes iniciais dos morfemas patan "futuro imediato': poko "comprido':
pam "passado imediato'' e kato "bem, bom, bonito':

dos morfemas patan, poko, pam e kato é facultativa, podendo-se usar em
todos os casos as formas patan, poko, pam e kato. Como evidencia de tipos
de juntura diferente ternos os exemplos koydmoko "classe etária feminina':
em que a forma moko é obrigatória. Já a forma koya poko significa "mulher
comprida': Trata-se evidentemente no primeiro caso de urna palavra composta e no segundo de um sintagma nominal. Também as formas patan,
poko, pam e kato podem ocorrer com prefixos referenciais. Ex.: apatan "ele
quer': ipoko "é comprido': apam "acabou': ikato "é bom':
Nos casos apresentados no quadro II a consoante da· raiz precedente
cai, exceto :y, enquanto que nos casos apresentados no quadro I a consoante final da raiz se modifica.
EXEMPLOS - QUADRO 1

hap
hap+-á

"tem folha"

ham
ham+-á

"terrt pena'

top
top+-a

"tem pai"

etim ......
etim+-a

"ter casa"

-+

hawá

"folha dele"

háwá

"pena dele"

towa

"pai dele"

etimá

"casa dele"

iárá

"canoa"

memirá

"filho"

apiná

"cabe~a"

QUADRO 11

Raízes
Vp
am
Vt
an

patan-matan-watan

v

á
V

+

+

+

+

+

+

+
+

~k

Vm
Vn
Vy
VIJ

poko-moko-woko

.•

+

+
+

·,

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

.

+
+

+

+

+
+

+
+

kato-gáto
+
+
+

+

+
+
+

'

pam-man
+
+

+
+

+
+
+
+
+

Observe-se no quadro II que a sequéncia da vogal a seguida de m ou t
acarreta urna mudan<ya morfofonemica análoga ade vogal seguida de p ou
t respectivamente para os casos de patan, poko e pam. A vogal a com esses
morfemas comporta-se como vogal oral. Já no caso de kato a sequencia
de vogal a seguida de m ou n funciona como vogal seguida de m ou n e a
vogal acomo vogal nasal.
Os fenómenos tratados em 1. diferem dos tratados em 2. Em 1. trata-se de casos de juntura morfológica (+): um sufixo é acrescentado araiz e a
mudan<ya da consoante final da raiz é obrigatória. Em 2. parece-nos que se
trata de um tipo de sandi externo, talvez um caso especial de composi<ráo
ou de sintagma nominal. Tanto assim que a mudan<ra da consoante inicial
f

-+

-+

•
'!)

-+'

1an
ina+-á

"ter canoa"

memit
memit+-a

"ter filho"

ápin

"ter cabe~a·

apin+-a

-+

-+

-+

'

tamüy
tamuüy+-á

"tem avó"

ewek
ewek+-á

"ter barriga"

ye1el)

"falar"

ye1el)+-á

-+

-+

-+

tamuüyá

"avo'

eweká

"barriga"

ye?el)á

"fala"

maya

"cobra"

may
"ter cobra"
may+-a

-+

\
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maep
n+a+maep+i
i+maep+am+á

"apagar fogo"
-+
-+

namaewi
imaepáwá

i+maep+á

-+

imaepá

"náo apaga o fogo"
"o apagar do fogo
dele"
"apagando o fogo"

kwaham
n+a+kwaham+i
i+kwaham+am+á
i+kwaham+á

"saber"
nakwaháwi
ikwahapáwá
ikwahapá

"ele náo sabe"
"o saber dele"
"sabendo"

ilim
n+a+ilim+i
i+ ákim+am+á
we+ilim+á

"afundar"

it
n+a+it+i
i+it+am+á
i+it+á

"assar"

-+
-+
-+

-+
-+
-+

-+
-+
-+

nailimi
iilimáwá
weákimá

"ele náo afunda"
"o afundar dele"
"eu afundando"

nairi
iiáwá
iitá

"náo assá'
"o assar dele"
"assando-o"

"CaJ.r
. ,,

?an
n+a+?an+i
i+?na+am+á
we+?an+á

na?ári
i?ááwá
weátá

"ele náo cai"
"o cair dele"
"eu caindo"

napeni
ipenáwá
ipená

"náo quebrou"
"o quebrar dele"
"quebrando-o"

naporaáy
iporaáytáwá
weporaáta

"ele náo dan~"
"o dan~ar dele"
"eu dan~ando"

-+
-+
-+

nae?i?y
ie?i?ytáwa
ie?i?ná

"ele náo co~á'
"o c~ar dele"
"co~do-o,,

"saber"
"descer"
"afundar"
"cair"
"trabalhar"
"fiar"

kwakáwatan
áyiwatan
ákimatan
?ápatan
teomapatan
pawimatan
poraáymatan
e7iymatan
yokápatan

kwahápam
áyipam
ilimam
?ápam
teomapam
paWllllam
poraáymam
e7iymam
yokápam

-+
-+
-+

pen
n+a+pen+i
i+pen+am+á
i+pen+á

"quebrar"

poraáy
n+a+poraáy+i
i+poraáy+am+á
we+poraáy+á

"dan~"
-+

-+
-+
-+

'

-+
-+
1

"co~ar"

ei?y
n+a+e?i?y+i
i+e?i?y+am+á
i+e?i?y+á

EXEMPLOS - QUADRO 11

kwaham
.
ayip
ákim
?an
teomat
pawm
poraáy
e7iy
yoká

-
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"dan~"
"co~ar"

"bater"

áiwó
yema/e
ham
hap
kim
1an
áwit
ápin
hiy
iwák
ehá
kó
kiyé

"flechar"
"aprender"
"pena''
"folha''
"peito"
"canoa"
,,
«
casa
"cabe~a''

"dente"
' ,,
ceu
"olho''
"língua''
"faca"
((

áiwómatan
yema?epatan
háwoko
pawoko
kimoko
iápoko
áwipoko
ápimoko
hiymoko
iwápoko
ehápoko
komoko
kiyepoko

áiwómam
yema?epam
haI)áto
hakáto
kinl)áto
iaI)áto
áwikáto
ápil)áto
hil)áto
iwál)áto
ehál)áto
kol)áto
kiyékáto

CONCLUSÓES

Pelo exposto nas secyoes anteriores podemos formular algumas hipóteses
sobre a evolucyao do Tapirapé e tecer algumas consideracyoes sobre o estágio atual desta língua.
Lemle (1971) em seu trab~ sobre a classificacyao interna das línguas da familia Tupi-Guarani menciona ser o Tapirapé muito semelhante
ao Asurini. Na árvore genealógica que apresenta, o Asurini e o Guajajara
fazem parte de um ramo por terem em comum as mudan~s do proto */a/
e a desnasalacyao das vogais. O Tapirapé nao é incluído na classificacyao em
árvore por nao compartilhar da desnasalacyao, tendo, porém, em comum
com essas duas línguas a mudancya da vogal */a/. Leite (1977), partindo
das consideracyoes de Lemle, estuda a mudancya vocálica nessas línguas e
demonstra ser a regra de desnasalacyao bem tardia no Asurini. Parece-nos
que o exposto sobre as vogais nasais do Tapirapé e a morfofonemica pode
lancyar algumas luzes sobre como se deu esse processo de desnasalacyao das
vogais.
Vimos na subsecyao 'Realizacyao fonética das vogais nasais' (p. 72) que
em posicyao final de palavra, com excecyao de /a/, frequentemente a nasalidade das vogais é praticamente inaudível. Enfatizou-se também que ó
fenómeno do retrocesso da nasalizacyao, comum em várias línguas que
tem vogal nasal fonemica, nao ocorre em Tapirapé. A nasalidade vocálica tem de ser interpretada como um tracyo de cada vogal e nao como
um tracyo prosódico. Também nao ocorrem as oclusivas pré-nasalizadas,
comum nas línguas em que há retrocesso da nasalizacyao. Na parte de mor81

fofonemica observamos o comportamento como vogal oral das sequencias am e an e de /a/ como vogal oral ao ser seguida dos morfemas patan,

Serviráo, ao menos, como um ponto de partida para o início de urn debate
produtivo e de trabalhos integrados.

pam epoko.
Houve em Tapirapé (Leite, 1977) urna regra de nasalizac;ao do proto
*/a/. Assim as formas atuais ame an, mostram, por sua morfofonemica,
que devem ter se originado de proto */ap/ e */at/ que passaram a *ap e *at
e posteriormente as formas atuais am e an. Vimos também em 'Fonemas
consonantais, suas realizacróes e restricróes de ocorrencia' (p. 75) que as
raízes terminadas em /p/, /t/ e /k/ podem alternar com /m/, In/ e /fJ/. Sabemos que inexistem em Asurini raízes terminadas em /p/, /ti e /k/ (Harrison, C., 1971). Vimos também em 2. que a mudanc;a de patan, poko, pan e
kato é facultativa.
Esses fatos parecem-nos mostrar que o Tapirapé oferece o exemplo
de urna língua em que a nasalidade vocálica tende a desaparecer. E nesse
desaparecimento podemos aventar algumas etapas:
1.
perda das oclusivas pré-nasalizadas mb, "d, 'lk respectivamente e
nesse ambiente há neutralizac;ao do contraste vogal oral versus
vogal nasal, sendo mais frequente a ocorréncia da vogal oral (vide
'A interpretac;áo das vogais nasais: p. 73);
2. perda de processo de retrocesso da nasalizac;áo tornando a nasaliza<;ao das vogais urn trac;o fonemico segmental e nao prosódico;
3. desnasalac;ao progressiva das vogais finais, iniciando-se o processo pelas vogais [-baixa]. Nesse caso a alomorfia das formas
patan, pam, poko e kato tenderia a desaparecer, fixando-se as formas patan, poko, pam e kiito;
4. as consoantes finais atuais p, t, k, por extensao, passariam a m, n,
t), deixando talvez resquícios de seu estágio anterior na morfofonémica com sufixos.
O nosso procedimento nesse trabalho foi o de adotar urna abordagem
com a qual a análise sincrónica procurasse lanc;ar luzes sobre a história da
língua. As hipóteses aventadas para o desenvolvimento do Tapirapé náo
poderáo ser testadas num curto período de tempo. Mas há línguas em que
a nasaliza<;áo se perdeu. Com esse procedimento esperamos abrir um novo
caminho para o estabelecimento de urna problemática tupi. As hipóteses
acima poderao, com estudos realizados em línguas em que ocorreram a
desnasalizac;ao, ser reformuladas, ampliadas, confirmadas ou infirmadas.
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PROFHETA, B.

A nasalidade vocálica em Tapirapé

INTRODU<(AO

As línguas indígenas brasileiras entraram, nos anos 70, no cenário linguístico internacional, através da fonologia, principalmente por sua potencialidade para discutir um tema em voga desde o pós-estruturalismo, qual
seja, processos de harmoniza~áo a longa distancia. Foram alvo de indaga~oes o Guarani (Harrison & Taylor, 1971; Lunt, 1973; Hart, 1981; Piggott,
1992; Paiva, 2002) e o Parintintin (Hart, 1981), ambas da família Tupi-Guarani, o Kainkang (Piggott, 1992; Dl\ngelis, 1998) da familia Je e o Terena
(Hart, 1981), da família Aruak, que tem em comum a ocorrencia de vogais
orais e nasalizadas, de consoantes nasais e oclusivas pré-nasalizadas conjugadas, segundo restri~oes e escopos diferenciados, aharmoniza~áo nasal.
Sem dúvida é o Guaraní a língua mais focalizada e objeto de várias
interpreta~oes e utilizada por teorias e modelos diferenciados.
O primeiro a tratar do tema foi Horace G. Lunt (1971) no artigo
"Remarks on nasality: the case of Guaraní': em que demonstra, com base
em dados existentes na literatura (Gregores & Soares, 1967; Guasch, 1948)
do guarani paraguaio, além de recolha própria com tres falantes residentes
nos Estados Unidos, a dificuldade em justificar urna representa~áo bifonemática, solu~áo preferencial, para teoria gerativa padráo, vigorante entáo.
Harrison e Taylor (1971), na mesma época, por caminho independente, também chamam a aten~áo para o caráter singular da nasalidade
em Guarani-Kaiwá, mostrando nao ser possível tratá-la apenas no nível

do segmento, nem mesmo no da sílaba, devido avaria~ao existente entre
segmentos orais e nasais nurn mesmo morfema e a quebra da distribui~áo
alofónica esperada. Advogam pela necessidade de postular urna nasalidade que opoe raízes e morfemas orais a raízes e a morfemas nasais, e nao
segmentos ou sílabas orais a segmentos ou sílabas nasais. Essa nasalidade
subjacente se "espalha" para as outras vogais dos morfemas componentes
da palavra, caso náo intervenham segmentos bloqueadores.
~ Piggott (1992) quem apresenta a proposta mais polemica e difundida, na qual a representa~áo da nasalidade na arquitetura hierárquica
de tra~os é variável, passando-se a ter duas op~oes para a representa~áo
do tra~o nasal, quais sejam, dependencia donó Vozeamento Espontaneo
(Spontaneous Voicing) ou donó Palato Mole (Soft Palate). Essa varia~ao
permite estabelecer dois tipos de harmonia nasal: urn em que se espalha o nó dominante, e outro em que se espalha o tra~o nasal. Esses dois
tipos se diferenciam também quanto aos possíveis alvos da harmoniza~o
e quanto aos segmentos que podem ser opacos ou transparentes.
A comunica~o aqui aprese1Ítada tem como o objetivo mostrar a
singularidade, na familia Tupi-Guarani, do Tapirapé, a fim de póssibilitar
compara~oes com outras línguas.
SISTEMA FONOLÓGICO DO TAPIRAPÉ

O sistema fonológico do Tapirapé é bastante simples. Tem 13 consoantes e
5 vogais orais, com suas contrapartes nasalizadas.
(1) p t
mn

e

k kw ?
IJ

y
00
a

r

w

i i y1
e é

j

a

h

/r/, /w/ e /j/2 tem realiza~oes nasalizadas quando em ambiente de vogal
nasal.
O inventário silábico é dos mais primitivos {cv, ve, V, cvc}, náo
admitindo grupos consonantais inter ou intravocabulares, com exce~áo
Usa-se aquí, seguindo-se a trad.i~ao dos estudos em línguas da familia Tupi-Guarani, o símbolo y para a vogal central alta nao arredondada.
l

Leite (1977, 1995) propóe uma análise em que j e
fonema.

e sao variantes posicionais do mesmo
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de j, que pode ocorrer em composis:óes de palavras: tfj-mira ''dente-pele,
"gengiva: O padrao (c )vc só ocorre em final de palavra <liante de pausa
total. Preenchendo e em coda, podem ocorrer p, t, k, m, n, r.J, j. O acento
recaí na última sílaba da raiz.
CONTRASTE VOGAIS ORAIS VERSUS VOGAIS NASAIS

Os pares abaixo mostram o contraste existente entre vogal oral e vogal

. ,,
(4) kono'mi "menmo
nam1.
"orelha"

Em sílaba átona pretónica, o contraste só vigora para a vogal central
baixa /a/ que se opóe a/a/ indicando nos verbos 1ª pessoa/3ª pessoa, contraste esse que se neutraliza quando a consoante que se segue ao morfema
é urna consoante nasal. E, mais, das vogais nasais apenas /a/ ocorre em
sílabas pretónicas.
«eu o furo"
«ele o fura"
a-kdtok
a-maraka "eu canto/ele canta''

(5) a-ko'tok

nasalizada.
(2) 'hawa
_,

ape
_, .
ap1
co
aty
ma'?e
V

"folha''
"caminho dele"
"fruta vermelha''
"espinhd'
"esposa,,
.
ensmar
((

))

'hawa
ape
,_ ap1
vco
acy
ma?e

-· -

"pena''
"está torto"
"mamae" (voc)
"capim"
"duro"
"ver"

Além disso, há, como em frances, o contraste em posi<;:ao tónica em
final de palavra entre vogal oral/ vogal nasal/VN.
"caminho dele''
"está torto"
a'pen «quebrou"

(3) ape
_,

ape-

o que, num modelo estruturalista, torna impossível a representa<;:ao da
vogal nasal pela sequencia vogal e segmento nasal, proposta por Mattoso
Camara (1953) para o portugues (1953), adotada também pelos praticantes
do modelo gerativista. Sorne-se a isso nao haver evidencias do tipo apresentado por Mattoso Camara (1953) no portugues para a existencia de um
segmento consonantal subsequente avogal nasalizada, quais sejam, impedimento de erase no contexto de sandi externo entre urna vogal nasalizada
homorganica avogal seguinte (ex.: la amarela) e a impossibilidade de um
tepe depois de vogal nasal (ex.: genro), que indicam a presencya de um
segmento consonantal em coda depois da vogal nasal.
Observe-se que, em Tapirapé, o contraste vogal oral/ vogal nasal está
restrito aposi<yao tónica final de palavra. Nesse contexto há ainda a oposi<;:ao entre vogal nasal antecedida de consoante nasal e vogal oral antecedida de consoante nasal, que ocasiona a nasalizacyao da oclusiva em onset
que inicia o morfema seguinte.
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kono'mi-I)ato "menino bonito/boro"
"orelha bonita''
na'mi-kato

)

,

O TAPIRAPE E OS TIPOS DE NASALIDADE

Com rela<;:ao ao tra<;:o [+nasal] há quatro tipos de língua, todos eles documentados, dependendo da µasalidadade ser contrastiva ou nao nas vogais
e consoantes.
_,

_

(6)

Tipo1
Tipo2
Tipo 3Tipo4

e

V

nao
nao
sim
sim

nao
sim
nao
sim

Os tipos 1, em que nao existem consoantes nasais e vogais nasais contrastivas e o tipo 2 em que as vogais nasais contrastam, mas as consoantes
nasais nao, sao pouco comuns. Do tipo 1 sao reportadas 4 línguas e do tipo
2, 5. O tipo 3, em que há consoantes nasais, mas nao há vogais nasais contrastivas é o mais numeroso, com 345 línguas, seguido do tipo 4, com 93
línguas, em que tanto vogal quanto consoante contrastam quanto anasalidade (Maddieson, 1992 apud Clements, 2002).
Nas línguas em que o tracyo nasal é contrastivo ou para a vogal ou
para a consoante, ou para ambas, pode ainda ocorrer o espraiamento do
tracyo nasal e vogais ou consoantes que sao nao marcadas para nasalidade
na representa<;:ao subjacente podem ser nasalizadas pelo processo de harmonía vocálica. O Tapirapé a nasalidade contrasta tanto nas consoantes
quanto nas vogais, pertencendo, pois, ao tipo 4.
Piggott (1992), com bases no processo de harmonizacyao nasal e
seguindo o modelo da organizacyao hierárquica dos traeros fonológicos,
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parametriza as línguas através de duas opcróes para a dependéncia do tracro
monovalente nasal. Urna opcrao é o tracro nasal ser dependente do nó articulador Palato Mole (Soft Palate, SP), proposto por Sagey (1986). Na outra,
todas as soantes (nasais, laterais, vogais, glides) sáo dominadas pelo nó
rotulado Vozeamento Espontaneo (Spontaneous Voicing, sv).
Essa dependencia variável do trac;:o nasal possibilita dois padróes
distintos de harmonizac;:áo nasal, decorrentes das duas posicróes distintas
para o trac;:o nasal. Quando a nasalidade é dependente do nó Palato Mole,
as líquidas se alinham comas obstruintes pela sua opacidade ao espalhamento da nasalizac;:áo. Sáo deste tipo (tipo A) o arabela, o warao, o sudanés. Quando o trac;:o nasal é dependente donó articulador Vozeamento
Espontaneo, as líquidas se alinham as outras soantes, sendo alvo do espalhamento e as obstruintes náo bloqueiam o processo de harmonizac;:áo,
sendo, p9rtanto, transparentes. O tucano, guarani e barasano pertencem a
este segundo tipo (tipo B).
Essas características do tipo A sáo explicadas se o trac;:o nasal for
dependente de um nó que é parte da estrutura das consoantes, estando
ausente da estrutura das vogais e dos glides náo consonantais. Na organizac;:áo hierárquica, o nó Palato Mole está ordenado acima donó Vozeamento Espontaneo, sendo foneticamente associado com o contraste nasal/
oral nas consoantes. Nesse caso, as vogais e glides náo consonantais podem
ser alvo do processo de nasalizac;:áo por nao estar presente o tracro nasal em
suas estruturas hierárquicas. Já nas línguas do tipo B, a nasal se comporta
como urna soante e as líquidas e glides podem ser alvo do espraiamento.
Resumindo tem-se:
(7)

Nasal ligada a SP (tipo A)

Nasal ligada a sv (tipo B)

Obstruintes bloqueiam o espraiamento. Obstruintes náo bloqueiam o espraiamento.
Líquidas náo sáo alvo e, como as obsLíquidas sáo alvo e, como as obstruintruintes, bloqueiam o espraiamento.
tes, náo bloqueiam o espraiamento.

Urna condic;:ao sine qua non para que o trac;:o [nasal] seja dependente
de Vozeamento Espontaneo é a existencia na língua de oclusivas pré-nasalizadas ou pós-nasalizadas, as quais Piggott denomina "soantes nasais':
Nao tendo o Tapirapé oclusivas pré-nasalizadas, ele é excluído do tipo
B, embora as líquidas e glides possam ser alvo do espraiamento. Também
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nao pode pertencer ao tipo A em que as líquidas, como as obstruintes, nao
sao alvo e bloqueiam processo de harmonizac;:ao nasal. A outra possibilidade aberta é a da nasalidade local.
Os princípios do espalhamento dizem que:
(8) Princípios de espraiamento
Um elemento (x) só pode se espraiar para urna posi~áo náo especificada
para (x)
O espraiamento de um elemento (x) pode ser impedido apenas por urna
posi~o especificada para (x).

Com este aparato em mente passemos a examinar as realizac;:óes da
nasalidad.e em Tapirapé, mostrando que apesar das impressóes iniciais
que se tem ao ouvi-lo náo é possível postular um processo de harmonia
vocálica. A opc;:áo que resta é ser o Tapirapé, diferentemente dos dialetos
guarani, urna língua com nasalidade local.

-

.

,

A EXPRESSAO DA NASALIDADE,EM TAPIRAPE

Os exemplos em (9) e (10) abaixo, poderiam fazer supor que há em Tapirapé, tal como no dialeto Guarani-Kaiwá analisado por Harrison e Taylor
(1971), morfemas orais e morfemas nasais, o que implica a existencia de
um processo de }larmonizac;:áo nasal.
(9) (a) márá'ká "chocalho, canto"

(b) párá'ná
(c) arara
(d) kara
(e) wá'ka
(f) 'háwa

"río"
"arara''
,,,
"cara
"tipo de pássaro"
"cabelo"

(10) (a) 'maja
(b) mara're
(c) a're
(d) ka'a
(e) ywy'to
(f) 'hawa

"cobra"
"gado"
((nos
, (exc.l)"
"mata''
"vento"
"folha''

A se ter um processo de harmonizac;:ao é preciso determinar a fonte e
a direcionalidade. De imediato (9a) e (1oa) mostram que a fonte náo pode
ser a consoante nasal e sim, a vogal nasal. A impossibilidade da consoante
nasal ser a fonte do espraiamento é a existencia do contraste, exemplificado em (4), entre consoante nasal seguida de vogal oral e consoante
nasal seguida de vogal nasal. Os exemplos em (9) parecem indicar que as
obstruintes sáo transparentes e as líquidas sáo alvo.
Os dados em (11) indicam que o espraiamento é da esquerda para a
direita, urna vez que as sílabas nao acentuadas que precedem o acento nao
sáo alvo da harmonizac;:áo.

(u) (a) pato'ka

(b) to'py
(e) my'tó
(d) no'py
(e) ano'xá
(f) ty,wá

Outra possibilidade é a nasalizacrao vocálica ter como origem a perda
de um autossegmento nasal flutuante que, por estar ancorado no esqueleto
temporal, nao recebe interpretacyao fonética e se cancela e, pelo princípio estabilidade ou preservacyao da gramática universal, deixa seu vestígio nasal na vogal antecedente.4 Este tipo de nasalidade, nao submisso ao
parametro da harmonizacyao, é denominado nasalidade local.
O fundamental para a nasalizacyao por estabilidade é a perda de um
autossegmento nao ligado e sua manuten<;ao na vogal precedente. Piggott
(1988) sustenta essa afirma<;ao, como frances, mostrando que, quando a
vogal nasal é consequencia da perda do autossegmento nasal flutuante,
isto é, quand.o é resultado da estabilidade ou preservacyao, nao há superficializacyáo da consoante nasal. No entanto, quando ligada ao esqueleto
temporal, a consoante se superficializa e a vogal nao se nasaliza. Daí a
diferencya entre o masculino [bo] "bon" e o feminino [b~n] "bonne" do
frances, como se pode ver nas figuras abaixo, que reproduzem a adaptacyao, em termos hierárquic9s, feita por Piggott (1988:141) da proposta de J.
F. Prunet, contida em sua tese doutoral Spreading and Locality Domains
in Phonology (1986).

. "lavar (roupaf'
"raio',
"mutum"
"bater"
" rato''
"amigo''

Porém, para que essa análise funcione, é necessário, pelo Princípio
do Espraiamento formulado em (8b), que as vogais subsequentes avogal
nasal /a/, nos exemplos em (12), sejam marcadas como [-nasal], impedindo que adquiram o tra<;o nasal.
(12) (a) pako
(b) ka'ro
(e) tapi
(d) axo'ro

"pacu''
"comer"
"objeto cerimonial"
"papagaio"

Nao se pode, pois, adotar a proposta da minimalidade lexical (Steriade, 1995), que permite a nao especifi.ca<;ao, no léxico, de tra<;os náo marcados, mesmo que contrastivos, que sao adquiridos por regra de redundancia livre de contexto [ ] ~ [-nasal]. Nao sendo especificada para o tra<;o
nasal, a vogal pode ser alvo do processo de harmoniza<;ao, de acordo com
ao o princípio de espraiamento, expresso em 8 (a).
Em (13) encontra-se evidencias de que sequencias de vogais nasalizadas como as exemplificadas em (9) nao podem ser geradas por urna regra
de harmoniza<;ao a longa distancia, urna vez que vogal nasal alterna com
vogal oral adjacente.
(13) akopaCi
apytapyk

akamacyp

"namorado"
"pilotar"
"taquari"3

NASALIZA<(ÁO, ESTABILIDADE E ESPRAIAMENTO

Como Piggott (1988) assinala, a origem da nasaliza<;ao vocálica nao se restringe aos princípios do parametro do espraiamento da nasalidade.
J
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Náo se pode considerar a vogal que antecede a consoante nasal como decorrente da nasaliza~ao que tem como fonte a vogal nasal aesquerda. A nasaliza~ao da vogal é decorrente,
nesse caso, de uma regra universal que nasaliza as vogais quando se segue uma consoante
nasal. Tanto, assim, que nao há possibilidade de contraste entre vogal oral seguida de consoante nasal e vogal oral seguida de consoante nasal.

(14) (a) b o
1

,

n

1

-.. x

X

1

., 1

(b) b o n(ne)
1
X

1
X

X

1

1

1

1

R R R

R R R

s s s

s s s

~
[+nasal]

~
[+nasal]

A localidade pode ter urna versao extremada, como é o caso do frances, em que a nasalidade se expressa apenas na vogal, ou menos extremada, espraiando-se segmentos adjacentes. Esse é o caso do Tapirapé,
em que a nasaliza<;ao atinge também os glides e líquida imediatamente a
esquerda da vogal nasalizada.

4

A estabilidade nasal é um similar da estabilidade ou preserva~áo tonal, que se verifica em
línguas africanas: numa sequéncia de vogais: quando urna delas se cancela, o tom por ela
carreado se preserva, hospedando-se na vogal adjacente que sobrevive, criando muitas
vezes urn tom de contorno.
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(15) arara

ta'llia
.,,,_.,_,_
cawara
'tyja

"arara's
"casa dos homens"
"cachorro"
"dente"

CONCLUSÁO: UM CASO DE PERDA?

E, intermorfemas, a nasalidade da vogal se espraia, em casos restritos,
para as consoantes menos suscetíveis anasalidade, as oclusivas surdas iniciais do morfema seguinte.6
(16) (a) ka'ro+pam
(b) y'wo+pam
(c) karo+pa'tan
(d) y'wó+pa'tan
(e) ma+po'ko
(f) Ci+po'ko
(g) na'mi+ ka'to
(h) kono'mi+ka'to

karo'pam
ywo'mam
ikaropa'tan
ywoma'tan
mapo'ko
cimo'ko
nami'kato
konomiI)ato

7
7
7
7
7
7
7
7

"comer tudo"
"flechar tudo"
"voucomer,,
"vou flechar"
"maozona"
"narigudo(a)"
"orelha bonita"
"menino bonito"

A nasaliza<ráo vocálica gerada por estabilidade pode co-ocorrer em
línguas pertencentes ao tipo Palato Mole (tipo A) ou Vozeamento Espontaneo (tipo B), como o Guaraní, que como se viu, é do tipo B. Urna palavra
guaraní como [pora] tem a seguinte representa~o (apud Costa, 2002:411).7
1

p

o

r

a

X

X

X

X

R

R

R

R

SP

sv... ...

... ...

+N

sv... ... ... ... sv',

-... ... -

...
''
... ... ... ... ... ... ... ''

::.. ... ...

.......... ...... ''

'
... .,:-~~

"(nasal)
5

6

7

A vogal final átona /a/ é sempre foneticamente levemente nasalizada, nao tendo, porém, o
alteamento característico da vogal nasalizada que se realizava como[~].
.
Os morfemas pam, pa'tan, embora possam ter um sentido como os verbos plenos "aca·
bar~ "querer" respectivamente, sao aquí usados com um valor sufixal de "a~io totalmente
terminada"e "a~io em vias de realiza~io': po'ko "comprido" que tem, um sentido pejorativo
semelhante ao do portugues udo em nariguda; hito tem o sentido oposto a polco.
Costa (2002) propoe, em bases etimológicas calcadas no Tupinambá, um autossegmento
na·sal, sem posi~io temporal (x) com espraiamento bidirecional, que dá conta da nasaliza·
~ao de morfemas como tüpá e também da nasaliza~áo da sufixo negativo - i.
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O Tapirapé pode ser classificado como urna língua do tipo 4 (vide se<rao "O
Tapirapé e os tipos de nasalidade"), com nasaliza<rao local, proveniente de
um autossegmento extramétrico, nao ligado ao esqueleto temporal, que se
espraia para a vogal adjacente e para a consoante também adjacente, caso
esta seja ou um glide ou a líquida /r/. Observe-se que o autossegmento
[nasal] tem de estar presente após cada vogal que se realiza foneticamente
nasalizada. O esquema em (18) exemplifica esse processo em Tapirapé.
(18)

a

r

a

r

a

X

X

X

X

X

R

~'

Jl

~

R'

'

''

' '

,

,
,,

[nasal]

''

' ,

,
,,

[na'Sal]

[na5al]

i

Se, por um lado, esta interpreta<ráo torna a estrutura subjacente "carregada': por outro, permite aplicar a proposta da minimalidade lexical
(Steriade, 1995), em que nao há, no léxico, a especifica~o de tra<ros nao
marcados, mesmo que contrastivos. Esses sao adquiridos por regra de
redundancia livre de contexto [ ] ~ [-nasal]. Fica também evidente a diferen<ra do processo de nasaliza~o em Tapirapé e o do tipo Vozeamento
Espontaneo ou Palato Mole.
Intermorfemas, a nasalidade atinge as consoantes· menos sensíveis a
nasaliza~o as oclusivas surdas /p/ e /k/ de morfemas específicos (cf. exemplos em (16)). Um outro caso intermorfemico de nasaliza<rao de oclusivas
é o desencadeado pela consoante nasal em onset do morfema transitivizador/ causativizador ma, processo esse restrito as raízes monossilábicas.
(19) ma

trans.
ma
trans.

+
+

ket 7 mal)et "embalar"
dormir

+

pat 7 mamat "arremessar"
sair

A resultante sonora desses processos se deve aespecifica<ráo universal, em que
(20) [+nasal] 7 [+sonora]
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Os fenómenos de espraiamento da nasaliza~o a consoantes oclusivas, como se viu, sáo limitados a quatro morfemas em contexto intramorfemico. Nesses casos, os processos sáo de natureza morfofonológica e
devem ser expressos no nível lexical da gramática. Já os casos de espraiamento intermorfemas nao tem exce~óes, sendo limitados apenas em seu
domínio restrito aadjacencia e a seos alvos. Trata-se, pois, de processo de
nasaliza~áo local, resultante do cancelamento do auto-segmento flutuante
[nasal] , nao ligado ao esquelet<> temporal e da estabilidade ou preserva~ao
obrigatória que se manifesta pela nasaliza~áo da vogal asua esquerda. É,
assim, um processo de natureza fonológica. A nasaliza~áo da vogal decorrente de urna consoante nasal plena ligada ao esqueleto temporal deve ser
considerada, por seu lado, urna regra de natureza fonética universal.
Em Tapirapé, tres processos de natureza diferenciada convergem par.a
produzir a impressao auditiva de nasaliza~áo de uma Iíngua altamente
nasalizada. Porém, há indicativos de que se trata de um caso de perda da
nasaliza~áo.

Como se viu, o contraste entre vogais na~ais se limita aposi~ tónica
da raiz. E, na situa~áo de pausa total, a sua audibilidade é baixa, excet0
para a vogal /á/, o que pode ser devido ao grau de nasalidade intrínseco
maior da vogal /a/. A depreensáo de vogal nasal, nesse c~ é feíta pelos
seus efeitos em morfemas subsequentes, como káto e os que se encontram
em (16). Mesmo nos casos de patan - matan e pam ,..., mam> a forma nasalizada varia com a nao nasalizada.8
Lemle (1971), em trabalho em que usa o método comparativo clássico
para reconstruir o proto-sistema tupi-guarani, assinala que o Tapirapé, o
Guajajara e o Asurini do Trocará compartilham dos mesmos processos
de mudan~a, exceto a perda da nasalidade vocálica, que náo é mais funcional em Guajajara e Asurini. É possível, porém, reconstruir um estágio
anterior pelos reflexos encontrados na morfofonemica atual. E como era
de se esperar as oclusivas pré-nasalizadas existente em Tupinambá e nos
dialetos guaraní atual, se fundiram, nas tres.línguas, em consoantes nasais.
Talvez essa fusao tenha acarretado a perda do processo de harmoniza~áo
nasal a longa distancia.

8
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Nao ternos dados estratificados por dasses etárias do uso das formas variantes, maneira
indicada pela linguística quantitativa laboviana (Labov, 1994) para determinar, em tempo
aparente, se a varia~ao existente indica wna estabilidade, implementa~áo ou perda de regra.

A especificidade do Tapirapé reside no processo neogramático de
nasaliza~áo do *a. Tanto assim que a única vogal nasal a ocorrer em posi~áo pretónica é /á/. E mais ainda, a única oposi~ao funcional entre vogal
oral e nasal em contexto pretónico também se atém a vogal /a/ em que
distinguem pela nasaliza~áo a primeira e terceira pessoas (cf. exemplos em
(5) na se~áo "Contraste vogais orais versus vogais nasais").
A análise aquí apresentada da nasaliza~áo vocálica em Tapirapé
reflete o estágio atual de meu conhecimento. Sua comprova~áo depende,
no entanto, de estudos experimentais, tal como o realizado por Moraes
( 2002) para a nasaliza~áo vocálica no portugues do Brasil.
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A língua tapirapé é falada por cerca de 400 indivíduos que habitam a margem esquerda dorio Tapirapé, afluente da margem esquerda dorio Araguaia, Mato Grosso, Brasil.2
Compattilha com outras línguas nao só tupi-guaraní, mas também
de vários outros troncos .linguísticos nao relacionados entre si do tipo
de constru~ao conhecido, na bibliografia linguística especializada, como
incorporafáo nominal.

Como tal se entende o processo em que se agrega um nome, mais
comumente um paciente ou tema, a urna raíz verbal formando-se, assim,
urna raíz derivada, como nos exemplos do Tapirapé a seguir:3
(1) a. tyro-patoka
b. yty-peit
c.akyg-ay

invólucro + lavar
lixo + limpar
cabecya + doer

'Lavar roupa'
'Varrer'
'Estar com dor de cabec;a'

Trabalho apresentado no X Congresso Internacional de La Asociación de Lenguistica Y
Filología de America Latina que aconteceu em Vera Cruz no México no m~s de abril de 1993.

/

2

Atualmente, 655 Tapirapé (censo FUNASA 2010) vivem em duas Terras Indígenas entre os
estados de Mato Grosso e Tocantins. (N. O.)

3

Na transcri~o do Tapirapé empregou-se agrafia desenvolvida para o processo de alfabetiza~º na língua materna. Sao os seguintes os valores das letras: i vogal posterior alta nao arredondada; j - aproximante palatal; x - africada pós-alveolar surda; '3g - consoante nasal velar.
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Em geral a constru~áo incorporada derivada tem urna correspondente análoga em que o nominal ocupa urna posic;:áo independente. Confira em (2) e (3) a seguir:
(2)

ª'" á-kotok
1ª

sg. -furar

xe-pa
1ª sg.-máo

'Furei minha máó

b. á-xe-pa-kotok
'Furei minha máo
1a sg.-retl. -máo-furar
(pode·-se d.izer á-xe-kotok wepa-posposi~o)
'Fa~ suas armas'

(3) a. pe-ápa.'ywyrá, kwi

2 pl-fazer arma homem
falando pari;l homem

h. maryn paJte á pe-xe-'ywyrá-ápa pe-xexopa wá
porque int. aquí 2pl.-retlex.-arma-fazer 2pl-sentar
~Por que voces estáo fazendo armas?'

O propósito desta comunicacyao é apresentar os fatos tapirapé, inserindo-os lilO cenário de propostas divergentes quanto anatureza morfológica ou sintática do processo incorporativo.
OS TIPOS DE

-

INCORPORA~AO

EM TAPIRAPE,

Segundo Mithun (1984), em trabalho baseado no exame de mais de 100
linguas diversas geográfica e geneticamente, a incorpor~o é um mecanismo morfológico pelo qual se derivara itens lexicais. Segundo aquela
autora,. se uma língua temo processo de incorporacyao, terá também outros
modos básicos de deriva~o vocabular. É o que mostrara as composicyoes
do Tapirapé oriundas de·juncyao de:
(4) a. N+N>N

xay-titá
lua-fogo

'Estrela

h. N +Adj.> N

koxa-moko
'Faixa etária feminina
mulher-comprida

c. N + Adj. +V > N

tátá-o-piw-a
'Festa cerimonial'
fogo-grande-acabar-nom.

O que singulariza o processo incorporativo é que, segundo Mithun, é
ele o mais sintático dos processos morfológicos e o nominal incorporado

mantém urna relac;:áo semantica com seu verbo hospedeiro, que pode ser
de paciente, instrumento ou localizac;:áo. Em Tapirapé a única relac;:áo existente entre o nome incorporado e o ver&o ao qual se agrega é o de paciente
ou tema do verbo.
Os tipos de incorporac;:áo ocorrentes de acordo com a classificac;:áo
proposta por Mithun sao:
TIPO' 1:

A compos~o lexical

Há dois subtipos: a composic;:áo lex:ical por justaposi~áo e a composic;:áo
morfológjat. No primeiro subtipo, <eomposicrao por justaposic;:áo, um
verbo e seu objeto permanecem palavras separadas, mas entre eles se estabelece wna ligac;:áo de inseparabilidad.e, perdendo o nome o seu estatuto
de argumento do verbo~ que passa a funcionar como um verbo intransitivo¡, ESte tipo de formacrao incorporativa ni<> ocorre em Tapirapé e no
ililv.mtárlo feito por Mithun e bastante ,c omum em várias línguas microll'é'sils da ,Qceania..
No segundo subt4>o> 0 1mxne que s.e agrega também perde o seu estat:mto: de argumento do verbo,, que se intransitiviza. Nao se trata, porém, .
de mna mera justaposicrao:: na nova composicrao verbal se aplicara os processos de sin.di interno ~s, como se pode veñficar nos exemplos
abaixo do Tapirapé:

"'
(s) a. a-xe-,y-moij.
1ª sg.-refl. -peIDa.-cortar
h. á-xe-pi-kyxi
1ª sg.-refl.-pele-cortar

'Eu cortei minha perna
(4perna 'yp+a > 'yw+a)

'Eu cortei minha pele'
.('pele' pit+a > pir+a)

c. a-xe-áky-manarak

'Eu penteio parte de cima de minha cabe\'.a
1ª sg.-reft-ca~-pentear ('cabe~a ákyg+a >akyg+a)

d. a-xe-pir-ápy
iª sg.-refl.-pele-queimar

'Eu queimo minha pele'

Como se pode verificar, as raízes terminadas por consoante perdem
a consoante final, processo que se verifica tanto em s.a ndi interno como
externo [Se a raiz verbal come<tar por vogal e o nome terminar por consoante, este sofrerá o processo fonológico comum em que p > w J t > r,
quando se segue um morfema ou palavra come<;:ada por vogal (cf. 5b e d).
Se a raiz terminar por vogal, esta nao sofrerá qualquer modificacyao (cf.
exemplos 1a e b)].
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I

A este tipo pertence a incorporac;:ao do objeto de verbos a que Per-

mutter (1978) denominou de nao acusativos e que Burzio (1986) chamou
de ergativos. Por tal se estendem os verbos intransitivos que tem estruturalmente apenas um argumento interno e cuja posic;:ao de sujeito está
vazia. Segundo Burzio, o verbo arrivare é, e, italiano, um verbo <leste tipo.
(6)

'Meu pé inchou'

f. a-wowot
3ª p.-inchar

'Está inchado'

(A nega~o se faria xe akyga nay 'minha cabe~ nao dói')

IP

/
NP
1

""/

""
/

VP

1

e

Os verbos intransitivos descritivos ou avaliativos, como "ser bonito,
ser grande" nao sofrem incorporac;:áo verbal, podendo ocorrer urna composic;:áo em sintagma nominal, o termo descritivo qualificando o nome:

1

il bambino lo
V
1

arrivato

""

NP

(7) a. xe-akyg-ay

'Minha cabe~ dói'

b. * xe-akyg-a 0-ay
'Minha cabe~ dói'
1ª p.-cahe~a-nom. 3ª p.-doer

i ª p.- p~- inchar

b. konomi-l)ato
menino-bonito

'Menino bonito'

O Tapirapé incorpora, além de nomes, um verbo nao finito, que
esteja na func;:áo de objeto e cujo sujeito seja correferencial com a do verbo
incorporador.
(9) a-papa-kwün
1ª sg.-contar-saber
TIPO 11:

'Eu sei contar'
('contar' papap)

A Manipula~o do Caso

Como no tipo I, neste caso o nominal incorporado também perde seu
estatuto sintático de ser argumento do verbo. No entanto, enquanto a
incorporac;:áo no tipo I apenas diminui a valencia do verbo transitivo,
intransitivando-o, no tipo 11 modifica a atribuic;:áo de caso e o verbo nao se
torna intransitivo: se o objeto de urna construc;:ao se incorpora, é possível
que um outro argumento oblíquo venha a ocupar a posic;:ao deixada vazia
pela incorporac;:ao.
(1o)a. a-pir-ak-akan tata i-xope
iªsg.-pele-tirar-caus. Banana 3ª p.-dat.
'Eu mandei ele tirar a casca da banana'

'Está doendo'

b. 'ipira i-ata-py-wo
peixe 3ª P-fogo-acender-gerúndio
J\cendendo o fogo do peixe'

'Meu pé inchou'

c. ara-pa-kotok
iª sg. A, 2ª sg. P-mao-furar

3ª p.-doer
d. xe-py-wowot

'O menino é bonito'

menino 3ª p.-bonito/correto

t

1ª p.-cabe~a-doer

c. 0-ay

(8) a. konomi i-kato

1

Como esses verbos nao atribuem caso ao seu argumento interno - o
tema - este tem de se alc;:ar para a posi~o de sujeito, a fim de receber de
Flex o caso nominativo.
Deste modo se estabelecem, em algumas línguas, duas subclasses de
verbo intransitivo: os nao ergativos que tem na sua estrutura profunda um
argumento externo sujeito e os ergativos que tem na estrutura profunda
apenas o argumento interno temático.
O processo de incorporac;:áo nos permite detectar essas duas classes
em Tapirapé. Há verbos intransitivos em que o único argumento tem o
papel teta de paciente, como: "doer, inchar, estar maduro, estar podre etc:'
Esses verbos exigem a incorporac;:ao de seu argumento interno, nao
sendo possível urna constru~o análoga náo incorporada. Outros verbos
intransitivos, mesmo conotando estado, nao permitem a incorporac;:áo de
seu argumento, o qual nestes casos deve ser considerado um argumento
externo.
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e. * xe-py a-wowot
1ª p.-pé 3ª p.-inchar

'Eu te furo a mao'
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Como se ve neste tipo, a raiz incorporada funciona como urna raíz
transitiva, podendo ocorrer um objeto externo, toa, iob, ou urn objeto
pronominal, urna vez que ara, ioc, é um objeto portemanteau que indica
Agente de iª pessoa e Paciente de 2ª singular.
O processo pode em Tapirapé ser recursivo, conforme mostra o
exemplo a seguir:
(11) a. á-xe-pir-ápy
t ª sg.-reft.-pele-queimar

'Eu queimei minha pele'

'Eu queimei a pele da minha cabe~
iª sg.-retl.-cabe~a-pele-queimar
('cabe~a' ápin+a)

b. á-xe-api-pir-apy

TIPO 111

Segundo Mithun (1984:859), um número considerável de linguas que tem
os tipos I e 11 de incorporacrao usa esse processo com propósitos discursivos, isto é, para por como pano de fundo, isto é, tornar secundária a
informa~o já conhecida, ou velha ou incidental.
As línguas que possuem este uso compartilham de urna série de
características ínter-relacionadas, a saber:

(13) a. á-ixák
1ª sg. A-ver

'Eu o vejo

b. xe-ixák
lª sg. P-ver

'Ele me ve'

Os constituintes externos estabelecem e mantem a referencia e a
ordem sintagmática é livre sendo determinada por fatores pragmáticos ou
estilísticos, podendo ocorrer sov, osv, vos, ovs. Informa~o nova e significativa costuma vir no início do verbo e informa\ªº velha e nao significativa costuma ocorrer depois do verbo. Informa\ªº focalizada ou clivada
vem antes do verbo~
O texto abaixo retirado da abertura do mito Peetora ilustra .essas
características [informa\ªº nova está sublinhada urna vez e, informa~o
velha, duas].
(14)

roo

Tamanowá-ryma
rikae yj
'yapema 1-apa-wo
Tamanduá-futuro nao.presenciado pas.sado sentar borduna 3P-fazer-gerúndio

Yrywa

a) sao línguas polissintéticas.
b) o verbo tem afixos pronominais obrigatórios que se referem ao sujeito e ao
objeto ou agentes e pacientes, o que o torna em si urna ora~o.
c) os constituintes sintagmáticos nominais sao facultativos, nao sendo necessários para a gramaticalidade da senten~a.
d) nestas línguas a frequencia de verbos no discurso é maior do que a de
qualquer outra classe.

O Tapirapé é urna língua que pode ser classificada de polissintética:
o exemplo 12 abaixo é urna palavra delimitada pelo morfema descontínuo
de nega~áo n(á).
(12) n-á-tyro-pátoka-kwáá-gáto-i
neg. -1ª sg.-roupa-lavar-saber-bem-neg.
'Eu nao sei lavar roupa bem'

Ne
conectivo

_,_

3A-buscar

roo

a-ápa
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3A-fazer

"'nao-pres

a-a-wo
3S-ir-gerúndio

-

'yapema
borduna

mó

partitivo

"Aquele que ida virar tamanduá estava sentado fazendo bordunas. Ele tinha
ido derrubair tiriwa. E:ntáo, ele estava fazendo uma borduna:'

Nao é, pois, surpreendente que se encontre a incorpora~o como um
mecanismo discursivo de desfocalizar urna dada informa~o. O exemplo
abaixo também retirado do mesmo mito mostra essa possibilidade [O
mito conta a história de Peetora que criou os animais transformando-os
em pessoas. As pessoas sabiam que Peetora estava vindo, mas ele vinha
disfar~do e escondia naturalmente seu objetivo. O texto abaixo é do
segundo episódio, em que ele encontra dois tapirapé que ido ser por ele
transformados em coatís. O diálogo do encontro é sempre o mesmo, Peetora perguntando por que estao fazendo borduna e avisando que Peetora
está vindo.].

É também urna língua do tipo ativo, de sujeito cindido, e o verbo por

si só, sem os sintagmas nominais expressos, pode constituir urna ora~ao.

a-ityk

roo
náo.presendado

(15) Maryn pa?e
Por que ínter.

'a
aqui

-pexe- ywyra-apa
2pl.A-arma-fazer
(

pexe-xop-a
2pl.S-sentar-gerúndio
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_,

wa,
homemperg.

,..

e1
disse

_,_

roo
nao-pres.

mi
Dois

kwáxi-ryma-we
coati-fut-dat

Apa, kwi, e'i
róo
ara-'ywyra
ara-ápa
i-r-opa, e'i róo
Homem falando para homem disse náo-pres. iExcl-arma 1excl.S-fazer
3-sentar, disse nao-presenciado
"Por que voces estáo fazendo armas sentados? Ele teria perguntado aos
dois que iriam virar coatís:·

No primeiro texto Peetora disfar~ e desfocaliza do objeto a sua pergunta. No segundo, os coatis poem em foco que o que eles estáo fazendo
é urna borduna.
O Tapirapé náo possui o tipo IV, em que se incorpora urna raiz
nominal para diminuir o escopo do verbo incorporador e um argumento
externo mais específico pode ocorrer.
O exemplo que se segue do Caddo (apud Mithun, 1984:865) mostra
esse tipo de constru~o incorporativa.
(16) ka'as
ameixa

hah-'ic'ah-'i'-sa'
PROG-olho-crescer-PROG

·~eixas estáo

crescendo"

Entre as línguas do tronco Tupi, o Munduruku é que apresenta candidatos a esse tipo de constru~áo (cf. Crofts, 1971). Os exemplos abaixo sao
de Crofts.
(17) a. año kat kat
Ohomem

o'tip-jo jo
3ª-folha-ver
"o Homem viu a folha da palmeira''
kosidip
palmeira-folha

b. año kat kat
akoba
ohomem
banana-bracyo
"O homem viu a banana"

o'siba jo jo
3ª-bra~o-ver

A HIERARQUIA IMPLICACIONAL

Como se viu, a incorpora~áo náo é urn fenómeno aleatório. Seus tipos sao
bem definidos e o ítem lexical que se incorpora tem rela~oes semanticas
definidas em rela~áo ao verbo que o hospeda o paciente, lugar ou instrumento - e o verbo composto resultante da incorpora\áo é náo referencial,
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nao individuado e indica atividades unitárias e institucionalizadas sendo
nao marcado para definitude, número ou caso. Por isso, nao se incorporam nomes própríos, mas se incorporam partes do corpo.
Segundo Mithun (op. cit.), a ocorrencia dessa constru~o obedece a
urna hierarquía implicacional: se urna lingua tem o tipo IV terá necessaríamente o Ill se tiver o tipo 111 deverá ter também o 11 e se tiver o 11 terá de
ter o tipo 1. Nao há urna língua com o tipo IV que náo tenha o 111 o 11 e o I,
urna que tenha o 111 e nao tenha o 11 e o I, e urna que tenha o 11 e náo tenha
o 1. Numa dire\áO contrária urna língua poderá ter somente o tipo I, ou o
I e 11 ou o I, 11, 111.
Essa hierarquía implicacional também sugere a dire\áO do desenvolvimento da constru'Yáo incorporada que se iniciaría com o tipo I, estendendo sucessivamente ao 11, 111, sendo o IV o último a surgir. Este desenvolvimento pode parar em qualquer um dos estágios.
Embora náo se tenha feito um estudo estatístico da frequencia das
constru~oes incorporadas nas línguas Tupi-Guaraní, um exame mesmo
superficial indica ser o mecanismo bem mais produtivo em Tupinambá
e Guaraní Antigo do que é atualmente em Tapirapé. Por sua vez é mais
encontrado em Tapirapé do que no Asurini do Trocará no qual se limita a
algumas expressoes fixas, lexicalizadas e a termos corporais (informa~áo
pessoal de Marcia Damaso Vieira).
A PERSPECTIVA GERATIVA

Na tese de doutorado, apresentada ao MIT, intitulada Incorporation: a theory
ofgrammatical function, publicada em 1985, Mark Baker reanalisa o processo de incorpora'Yáo nominal, aduzindo argumentos para considerá-lo,
diferentemente de M. Mithun (op. cit.) urna regra de movimento sintático
e náo um processo de forma~o lexical morfológico.
A perspectiva formalista inerente a Teoría Gerativa em seu modelo
de Regencia e Vincula~ao fornece explica'Yoes estruturais, e nao, semanticas, calcadas em princípios gerais da teoría, independentes, portanto, da
fo~ma~ao de constru'Yoes incorporadas, tais como o Principio das Categorías Vazias e o da Proje~o, para casos de nao ocorrencia de incorpora~o.
Assim, urna explica'Yáo formal é dada para a nao incorpora\ªº dos sujeitos
de verbos nao acusativos/ergativos, mas dos seus objetos, ou seja, a incorpora~áo do termo possuído, mas náo do possuidor que permanece fora
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do complexo verbal, para a nao incorporac;:ao de adjuntos, mas apenas de
sintagmas argumentais.
Seguindo o mesmo tipo de raciocínio e argumentac;:áo, oferece urna
explicac;:ao para a mudanc;:a de urna forma pronominal possessiva para
urna anáfora reflexiva e para a impossibilidade da permanencia do pronome quando o termo possuído é incorporado. Observem-se os exemplos
do Tapirapé abaixo, em que retomam construc;:óes análogas a (ioc) só que
o possuidor é urn pronome e nao urn nome.
·
(18) a. a-kotok
we-pa
'Furei minha máO
la sg.-furar 1sg.-mio

b. a-xe-pa-kotok
'Furei minha mio'
1a sg.-refl.-máo-furar
c. * a-o-a.-kotok we
la sg.-máo-furar 1sg
d. * a-we-pa-kotok
ia sg.-isg. - máo-furar

Conforme se viu em ioa e b na incorporac;:ao de construc;:óes genitivas
incorpora-se o termo que é possuído, mas nao o possuidor. Já i8c e d mostram que quando o possuidor é urn pronome, ele nao pode permanecer
independente do complexo verbal e tem que ser expresso no verbo por
urna forma reflexiva.
Em Tapirapé há urna série pronominal que traduz a correferencialidade entre o sujeito e o argumento nao regido pelo verbo. Se o possuidor nao fosse correferencial com o sujeito o pronome seria expresso pela
forma xe (1ª p.) ou ne (2ª p.).
(19) a.

ere-kotok
2a sg.-furar

xe-pa 'Voce furou minha máo'
la sg.-máo

b.

a-kotok
la sg. -furar

ne-pa 'Eu furei tua máo'
2a sg.-máo

Segundo a Teoria da Regencia e Vmculac;:áo, we (ex. 18) sendo urna
forma pronominal só pode ter seu referente fora de sua categoria de regencia, isto é, como pronome ele deve ser livre em sua categoria de regencia.
Como possuído nao incorporado, (18a), we tem como sua categoria de
regencia o próprio nominal, podendo assim ter urn antecedente que está
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fora de sua categoría de regencia. É, por isso, que a incorporac;:ao do termo
possuído acarreta a incorporac;:áo do termo possuidor, mas sob forma de
urna anáfora reflexiva, urna vez que a anáfora tem de ser vinculada, isto é,
ter seu antecedente em sua categoria de regencia.
Assim, a visáo Gerativa, especialmente sua versao da Teoria de Regencia e Vinculac;:ao tem o mérito de explicar por que certas construc;:óes ocorrem e por que outras, em circunstancias quase identicas, sáo agramaticais.
Porém, a perspectiva de movimento sintático de Baker embora explique casos como o visto acarreta problemas para urna língua de e com
outras regras de movimento como o Tapirapé. É o que se verá a seguir.
A

O PARAMETRO DO TIPO ARGUMENTAL

Como se viu, na sec;:áo "Os tipos de incorporac;:áo em Tapirapé~ tipo 111,
os clíticos referenciais do verbo carreiam, em Tapirapé, todas, as informac;:óes necessárias para o reconhecimento dos papéis temáticos e casos dos
actantes da ac;:áo verbal. Os sintagmas nominais sáo, pois, dispensáveis e
sua ordem pode estar livre para ser utilizada nao para traduzir func;:óes
gramaticais, mas para expressar fatores pragmáticos.
Estas, tais como outras características sintáticas do Tapirapé quais
sejam a inexistencia de categorias vazias (cf. Vieira e Leite, 1990), a ausencia de verbos de alc;:amento de sujeito (parecer) e de regras de movimento
que afetem as func;:óes gramaticais (passivas, inversa, antipassivas), a
ocorrencia de orac;:óes relativas sem núcleo nominal e a inexistencia de
miniorac;:óes, verbos nao finitos e de "gapping tomam o Tapirapé um candidato a ser na versáo paramétrica da teoria gerativa, urna língua de argumento pronominal e nao de argumento lexical, numa distinc;:áo estabelecida por E. Jelinek (1985) ao estabelecer o parametro do tipo argumental.
Na língua de argumento pronominal somente os clíticos anafóricos e
pronominais servem como argumento dos verbos, isto é, as marcas referenciais de pessoa que se agregam ao verbo nao sáo marcas de concordancia, mas os argumentos verbais, que recebem caso e papel temático. Os
sintagmas nominais referentes as marcas pessoais sáo adjunc;:óes nao argumentais. Já nas línguas de argumento nominal sáo os sintagmas nominais
que sao os argumentos do verbo e os afixos referenciais de pessoa morfemas de indicadores de concordancia.
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O Tapirapé tem várias das características de urna língua de argumento
pronominal, o que tornaria incompatível tratar a incorporac;ao como urna
regra sintática, urna vez que os sintagmas nominais nao sao argumentos
do verbo. Como língua de argumento pronominal, o sintagma nominal
sendo adjunto, o vestígio do objeto movido nao estaria e-comandado,
como se pode ver abaixo
(20)4

IP
/
pa

"

IP

/

IP

/

t

"

VP

á

/
NP

"/ IP
á

"

V

NP

1

kotok

"/ VP

1

pa

"V

1
kotok

Se imaginarmos que o NP adjunto nao está fora da sentenc;a como em
21, mas é um adjunto a VP.
(21)
IP

NP/

"

VP

/
V
/

N

"

NP

"

V

1

t

Nesta configurac;ao o NP náo tem urna relac;áo direta com v, o que
implica que o nódulo NP será urna barreira a regencia Assim, o antecedente nao poderá reger seu vestigio. Com esta argumentac;ao, diz-nos
Baker (1985:111), incorporac;ao nominal de um NP adjunto nunca deve ser
possível.
O exemplo ub acarreta sérias dificuldades para a hipótese de ser a
incorporac;ao urna regra sintática de movimento. Conforme se viu, tanto
o termo possuído quanto o possuidor sao incorporados.

A estrutura apresentada em (20) refere-se ao exemplo em (18b). (N. o .)
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Baker (op. cit., p. 163-164) é enfático ao afirmar que "a incorporac;áo
de mais de urna raiz nominal a um único verbo é geralmente impossível
estabelecendo a generalizac;ao descritiva de que um único item nao pode
identificar dois NPs do mesmo modo, isto é, um verbo náo pode atribuir
dois casos acusativos"
A hipótese morfológica pode se desdobrar melhor para acomodar a
recursividade do Tapirapé. Tratando-se de urna incorporac;ao do tipo u,
em que se manipulam casos e o verbo incorporado nao é urn intransitivo, a incorporac;áo do termo possuído abriu urna posic;áo de oblíquo
nao marcado exteriormente como genitivo. De certo modo, o genitivo é
o tema de um nominal. Assim sendo, esse novo argumento também nao
- específico e indeterminado pode se incorporar como um paciente ao
verbo já incorporativo.
Outro argumento que dificulta o entendimento da incorporac;áo
como urna regra de movimento sintático é que a morfofonemica que
ocorre na composic;áo incorporada é obrigatória, característica, portanto,
de sandi interno, o que torna necessária a aplicac;ao das regras ainda no
léxico por necessitar do ambiente de juntura morfológica. Em sandi, as ·
mesmas regras se aplicam, só que elas sao facultativas dependendo de
haver ou náo urna pausa entre os itens lexicais.
As evidenCias assim apontam para urna vantagem da hipótese morfológica. Além dos argumentos já apresentados, observa-se que em Tapirapé parece existir regras de movimento. Seria, portanto surpreendente
que tivesse urna regra de movimento de xo, isto é de um item lexical, tal
como é a regra de incorpora<ráo sintática.
A

,
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A ordem livre em algumas línguas

da familia Tupi-Guarani: em busca de
urna proposta de análise
1

em coautoria com
Marcia Damaso Vieira

INTRODUyÁO

Combase no Modelo de Princípios e Parametros da Teoría Gerativa, algumas línguas da familia Tupi-Guarani com aparente ordem sintagmática
livre, como o Asurini do Trocará, o Tapirapé e o Tupinambá, foram analisadas como línguas em que os sintagmas nominais de sujeito e de objeto
sao adjuntos nao tendo, portanto, o estatuto de argumentos do verbo (cf.
Vieira (1989, 1993) e Leite (1990)). Assim, foi possível explicar dois dos
fenómenos mais mareantes dessas línguas: (i) ordem livre no nível oracional; e (ii) ocorrencia de expressóes descontínuas.
Neste trabalho, abordaremos as análises alternativas, existentes na
literatura gerativa, para explicar o fenómeno da ordem sintagmática livre
e mostraremos que essas formula~ nao sao adequadas para dar conta
dos fatos das línguas aqui investigadas. Apresentai:emos no final desta
exposi~o urna proposta de análise, baseada no Programa· Minimalista
(Chomsky, 1993), que trata o problema da varia~o da ordem como urna
consequencia do mecanismo de checagem de tra~os.
Texto apresentado no I Congresso Internacional da ABRALIN, reali:zado em Salvador - BA,
entre os dias 11e16 de setembro de 1994 e publicado no Boletim da ABRAUN {edic;áo 21Junho/1997) -ATAS DO I CONGRESSO NACIONAL DA ABRALIN. {N.O.) Escrito em coautoria
com Marcia Damaso Vieira (Museu Nadonal/UFRJ).
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PROPOSTAS SINTÁTICAS PARA LÍNGUAS

(iii) expressoes descontínuas

DE ORDEM SINTAGMÁTICA LIVRE

A proposta de Eloise Jelinek: línguas de argumento pronominal

Jelinek (1984, 1985) postula o Parámetro do Tipo de Argumento pelo qual
as línguas naturais se classificam em dois tipos: (a) as de argumento lexical, em que os sintagmas nominais sao os argumentos do verbo, como 0
Portugues, o Frances, o Ingles, etc.; e {ii) as de argumento pronominal em
que os argumentos verbais sao projetados na forma de afixos/clíticos pessoais, como o Navajo, o Warlpiri, o Choctaw, etc.
Nesse último tipo, sao os afixos/díticos pessoais que recebem papel
temático e caso. Os sintagmas nominais de sujeito e de objeto temo estatuto de adjuntos, sendo licenciados via coindex~~ao com os morfemas
pronominais argumentais expressos no verbo.
.
Essa proposta permite explicar o seguinte conjunto de propriedades
observado nas línguas de argumento pronominal: (i) ordem livre no nível
oracional; (ii) apagamento dos sintagmas nominais de sujeito e de objeto;
(iii) ocorrencia de expressóes descontínuas; e (iv) ausencia de construc;oes
derivadas por movimento sintático.

A aplicafáo do Parametro do Tipo de Argumento as línguas
da fami1ia Tupi-Guarani
Em algumas línguas da familia Tupi-Guaraní que tem um sistema flexiona! complexo, observam-se todas as características associadas as línguas
de argumento pronominal (vide Viera, 1993):
(i) ordem oracional livre

O Asurini, o Tapirapé e o Tupinambá apresentan1 urna ordem sintagmática livre. Frases como "o meu pai matou a on~á: podem ser realizadas em
qualquer tipo de ordem: ovs, sov, svo, etc. Se os sintagmas nominais de
sujeito e de objeto forem tratados como adjuntos, explica-se o fato de eles
poderem ocupar qualquer posi~ao na senten~a. Sendo assim, os afixos na
morfología verbal representam os verdadeiros argumentos do verbo.

(ii) apagamento de sintagmas nominais
Como o verbo e seus argumentos pronominais constituem por si só urna
ora~ao completa, os sintagmas nominais sao frequentemente omitidos.
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A ocorrencia de expressóes descontínuas se deve ao fato, segundo Jelinek
(1995), de que os elementos que correspondem a demonstrativos e quantificadores sao realizados como advérbios ou afixos verbais, pois só dessa
maneira os afixos/clíticos argumentais presentes no complexo verbal
podem ser modificados. Sendo assim, as expressóes descontínuas sao constituídas, na verdade, por um advérbio e um sintagma em adjunc;ao (vide
Vieira (1995)). O exemplo (1) ilustra esse tipo de construc;ao em Asurini:
(1) osepesowe

a-i1-3-

um

nohem ipira
pegar pebce

'Peguei um pei.xe'

(iv) auséncia de construf6es derivadas por movimento
Como movimento sintático envolve extra~óes de posi~óes argumentais
para posi~oes nao argumentais, os sintagmas nominais, senda adjuntos,
nao podem ser destocados. Dessa maneira, nao deveriam acorrer, por
exemplo, palavras interrogativas de objeto em posi~ao inicial da senten'Yª·
Essa é, porém, a posi~ao da palavra interrogativa nas línguas asurini, tapirapé e tupinambá.
A :fim de dar canta desse fato, que contraria as expectativas de urna
língua de argumento pronominal, e de manter a hipótese de que as constru'Yoes interrogativas nao sao derivadas por movimento sintático, Vieira
(1993) analisa o sintagma interrogativo como gerado in situ em posicrao de

-

adjun'Yªº a senten'Yª·

Problemas com a aplicafáO do Parametro da ProjefáO as línguas da familia
Tupi-Guaraní
A aplica'Yao do Parámetro da Projec;ao as línguas da familia Tupi-Guarani
suscita os seguintes problemas:

(i) sintagmas interrogativos descontínuos
A existencia de palavras interrogativas de sujeito e de objeto em posicrao
inicial da sentenc;a já constituí um problema para a análise que trata os
afixos/clíticos de pessoa como os verdadeiros argumentos do verbo e os
sintagmas nominais como adjuntos. Além disso, foi observado que tanto
nas línguas da familia Tupi-Guaraní com ordem livre, como o Asurini (2)
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A possibilidade de interpreta<yóes distintas referentes aos dois tipos
de estruturas interrogativas e a posi<yao fixa pós verbal do sintagma nao
interrogativo nos levam a supor que tais estruturas envolvem movimento
sintático.

quanto nas com ordem básica, como o Mbya Guaraní (3) e o Araweté,
podem ocorrer estruturas interrogativas descontínuas:
(2)
J

moa pa
ere-i-apo-ypy
qual inter.
2-3-fazer-primeiro
'Qual o arco que voce fez primeiro?

(3) a. mava'e pa
o-japo ajaka
qual
inter. 3-fazer cesta
'Qual a cesta que voce fez?"

ywyrapara
arco

b. mava'e
qual

(ii) concordancia múltipla de sujeito
ajaka
cesta

pa
o-japo
inter. 3-fazer

Em algumas línguas da familia Tupi-Guarani tanto o verbo principal
quanto o auxiliar aspectual ocorrem com morfemas de pessoa referentes
ao sujeito, como indica o exemplo do Asurini abaixo:
(4) hoa
gente

o-karo
o-pa
3-comer int. 3-aux
'O pessoal está comendo'

Estruturas como (2) foram tratadas inicialmente da seguinte maneira:
"qual" e "arco" sao dois sintagmas nominais gerados separadamente como
adjuntos que sao licenciados por estarem coindexados com o mesmo
argumento do verbo: o objeto de 31 pessoa (cf. Vieira, 1993). Essa análise acarreta, todavía, vários problemas. Em primeiro lugar, interrogativas
descontínuas desse tipo ocorrem em línguas com ordem básica, como o
Mbya Guaraní e o Polones, e que nao tem características de línguas de
argumento pronominal.
A descontinuidade do sintagma "qual cesta" em (3a) nao deve ser
considerada como urna decorrencia do estatuto nao argumental dos sintagmas nominais, já que estes sao argumentos em Mbya Guaraní. Além
disso, as interrogativas descontínuas nas línguas da familia Tupi-Guaraní
sao usadas quando logo após urna pergunta como "qual o arco voce fez
primeiro: se acrescenta urna outra pergunta contendo determinantes:
"este ou aquele?': Segundo um informante da língua Mbya Guaraní, a resposta para senten<yaS como (3b) pode ser "aquele arco ~arelo"; isto é, um
sintagma nominal pleno, enquanto que a resposta para (3a) seria "este" ou
"aquele~ isto é um determinante.
Se os dois tipos de interrogativas estiverem relacionadas em Asurini a
interpretac;:oes distintas, como em Mbya, nao é possível manter a hipótese
de que os seus sintagmas nominais sejam adjuntos, urna vez que a posicyao
que ocupam na sentenc;:a parece ser sintaticamente relevante.
Há ainda um outro problema com tais estruturas: o sintagma nao
interrogativo ocupa sempre posicyao pós-verbal. Se o sintagma nao interrogativo fosse um adjunto, ele também deveria poder ocorrer em outras
posic;:oes na sentenc;:a.
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Vieira (1993) analisa o verbo auxiliar do Asurini como um tipo de
orac;:ao em adjuncyao a sentenc;:a. O problema com tal proposta é que os
auxiliares, diferentemente dos outros adjuntos da língua, tem posic;:ao fixa
na sentenc;:a. Eles sempre ocorrem adireita do verbo principal. Em razao
desse fato, passamos a tratá-los como verbos auxiliares.
Além disso, como o marcador de sujeito aparece duas vezes em urna
mesma orac;:ao fica ainda mais difícil manter a hipótese de que os afixos
pessoais de sujeito sao os argumentos dos verbos nessas línguas.
Passamos agora proposta de Baker (1995) segundo a qual nas línguas
com sintagmas nominais adjuntos, os argumentos verbais nao sao os afixos
de concordancia, mas categorías vazias, como pros, vestígios e variáveis.

a

,
,
A PROPOSTA DE MARK BAKER: AS LINGUAS POLISSINTETICAS
•

Baker propóe o Parametro da Polissíntese2 para dar conta de línguas como
o Mohawk e o Seneca, que possuem todas as propriedades associadas as
línguas analisadas por Jelinek como de argumento pronominal.
Segundo o Parametro da Polissíntese, existem línguas em que os argumentos do verbo precisam estar coindexados com um morfema (afixo de
concordancia ou um nominal incorporado) no complexo verbal a fim de
terem papel temático atribuído. O Parametro da Polissíntese é, pois, um
tipo de condic;:ao de visibilidade para atribuic;:ao de papel temático.
1

Ver Baker, 1995. (N.O.)
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Esse parametro explica o porque que em línguas polissintéticas como
o Nahuatl em (5) todos os argumentos do verbo sáo expressos por meio de
um morfema no complexo verbal:
(5) ni-mic-tomi-maka 'I will give you money'
lS-20-money-give (Baker, 1995:22)

Nas línguas polissintéticas, os sintagmas nominais sáo adjuntos
porque os núcleos atribuem caso aos morfemas de concordancia a eles
incorporados. Como os sintagmas nominais fonologicamente realizados
nao podem receber caso, eles sao exduídos de posic;:oes argumentais na
estrutura-S. É por esse motivo que os argumentos verbais nas línguas
polissintéticas sao, na verdade, categorias vazias, como pros, vestigios e
variáveis, que por náo precisarem de ter caso atribuído antes da Forma
Lógica, podem ocorrer em posic;:áo argumental na estrutura-S. Os sintagmas nominais adjuntos sao licenciados via coindexac;:ao com os pronomes
nulos argumentais que por sua vez, estao coindexados aos morfemas no
complexo verbal.
O Parametro da Polissíntese preve a ocorrencia de interrogativas derivadas por movimento sintático, já que o sintagma interrogativo é movido
para urna posic;:ao A-barra, e assim, nao precisa de caso na estrutura-S. A
variável deixada em seu lugar, por ser urna categoría vazia e nao precisar
de caso, pode permanecer em posic;:áo argumental.
,

Problemas com a aplicafilO do Parámetro da Polissíntese
as línguas da famt1ia Tupi-Guaraní
A aplicac;:ao da proposta de Baker as línguas Tupi-Guaraní apresenta os
seguintes problemas:

(ii) Ocorrencia de verbos transitivos incorporados
O parametro da polissíntese preve a ausencia de incorporac;:áo de verbos
transitivos em construc;:oes causativas. Só urna classe de verbos intransitivos cujos sujeitos sao argumentos internos pode ser incorporada em tais
construc;:oes.
Quando os verbos intransitivos sao incorporados ao verbo causativo, os seus sujeitos se tornam o objeto do complexo verbal e assim, sao
expressos morfologicamente pelos afixos de concordancia de objeto. O
sujeito dos verbos transitivos encaixados, todavía, nao pode vir expresso
morfologicamente no complexo verbal, urna vez que o morfema de concordancia referente ao sujeito do verbo causativo deve ser realizado por
urn afixo de concordancia. Sendo assim, as línguas polissintéticas náo permitem estruturas causativas com verbos transitivos incorporados.
Nas línguas da familia Tupi-Guarani, os verbos transitivos sao frequentemente incorporados aos verbos causativos e os seus sujeitos sao
licenciados por urna posposic;:áo (vide Leite (1994)), como mostram os
exemplos (6) e (7) das línguas tupinambá e tapirapé respectivamente:
(6) o-iuká-ukar

ixé-be
(7)Watawoa-ma-xaokakat Mareipa-we
3-matar-caus. eu para
W. 1-trans.-banhar-caus. M. para
'Fizeram que eu o matasse' 'Eu fiz Mareapa dar banho em Watawo'
(Lemos Barbosa: 201)

Mais urna evidencia de que as línguas da familia Tupi-Guaraní nao
devem ser analisadas como polissintéticas é que nem todos os argumentos
do verbo sao expressos na morfología verbal. Os argumentos indiretos de
verbos como "dar~ por exemplo, ocorrem em sintagmas posposicionados
nessas línguas e nao sao licenciados por afixos no verbo.
SCRAMBLING: UMA PROPOSTA FONOLÓGICA

(i) Variabilidade na produtividade de processos de incorporafáo nominal
Na concepc;:ao de Baker, nas línguas polissintéticas, é preciso que haja formas nao incorporadas paralelas as formas incorporadas e que o processo
seja produtivo. Mais urna vez náo se encontra urna homogeneidade nas
línguas da familia Tupi-Guarani: o processo parece bastante produtivo em
Tupinambá, talvez menos produtivo em Tapirapé, e é praticamente inoperante em Asurini.
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Dado que as propostas de urna explicac;:ao sintática para a variac;:áo de
ordem se mostram bastantes problemáticas em sua aplicac;:ao as línguas da
familia Tupi-Guarani, urna saída possível é derivar essa variabilidade da
ordem na fonología através de scrambling.
Scrambling é o nome dado a um tipo de rearranjo dos constituintes
oracionais que ocorre no componente fonológico, e nao altera, portanto,
a interpretac;:ao semantica das sentenc;:as nemas relac;:oes de e-comando.
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Nessas línguas, porém, a mudan~a na ordem dos constituintes pode alterar o significado da senten~a.
Quando um determinante, como "outro': por exemplo, aparece descontínuo e houver dois constituintes na senten~ que podem ser modificados por ele, a construc;ao se torna ambígua como mostra o exemplo (8)
do Asurini:
(8) amote ne-r-eron
tória
somia papih a pype
Outro 2-rel.-trazer civilizado
barco
em
a. O civilizado te trouxe em outro barco.
b. O outro civilizado te trouxe no barco (Nicholson, 1976a: & 1976b:)

Há também restri<yóes na ordem dos constituintes. Quando um sintagma posicionado (argumental ou nao), advérbio ou quantificador ocorrem em posi<rao inicial na sentenc;a, o verbo adquire urna morfologia verbal especial se o se~ sujeito for de 3ª pessoa (Asurini e Tapirapé) ou de 1ª
e 3ª pessoas em Tupinambá. A esse tipo de constru<yao se dá o nome de
Indicativo II (Rodrigues, 1953) como ilustra o exemplo (9b) do Asurini:
(9) a. o-soka
tapi'ira ita po
3-matar anta
pedra com
'Ele matou a anta com a pedra'

b. ita

po i-soka-i tapi'ira
pedra com 3-matar-n anta

A POSSIBILIDADE DE UMA EXPLICAyÁO MINIMALISTA

Segundo o Programa Minimalista, todas as línguas naturais possuem urna
tipos - SOV, ovs etc. - deriordem universal básica svo, sendo os outros
,
vados por movimento para checagem de tra<yos morfológicos.
Assume-se que urna das causas da variat;ao paramétrica observada
entre as línguas naturais está relacionada as propriedades morfológicas
das categorias funcionais. De acordo com essa abordagem, os núcleos
funcionais (Agr, Tempo, Comp.), que dominara o VP onde o verbo e
seus argumentos sao gerados, sao constituídos por tra-ros morfológicos
de natureza abstrata, como caso, pessoa, tempo, operador, que devem ser
checados pelos tra<yos correspondentes do verbo e dos sintagmas nominais. Esse mecanismo de checagem pode ser visível ou náo, dependendo
da for<ya morfológica dos tra<yos das categorías funcionais. Quando os traeros sáo fortes, os constituintes oracionais sao movidos em sintaxe aberta e
ocorrem, portanto, destocados da posi~o em que sao interpretados.
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Nas línguas com sintagmas in.terrogativos em posic;áo inicial, ostraeros do complementizador sao fortes e por isso, atraem a palavra interrogativa para a posi\áO de seu especificador. Nos casos das línguas vso, por
exemplo, acredita-se que os tra\OS verbais de urna das categorias funcionais na regiao de INFL sejam fortes, o que provoca movimento aberto do
verbo. Já os traeros nominais das categorias funcionais dessas línguas sao
fracos, o que permite que o sujeito e o objeto permane<ram em suas posi<róes de base, sendo a checagem de seus tra\OS efetuada em Forma Lógica.
A ordem livre e a checagem de tra~os
Combase na teoría da checagem de tra\OS é possível dar contada aparente
liberdade da ordem sintagmática das línguas aquí investigadas. Se svo é
postulada como a ordem básica universal e as outras derivadas por meio
de movimento, é preciso averiguar para qual ou quais categorias os constituintes oracionais sao deslocados.
Conforme observado em Leite (1990), a posi\áo inicial da sentenc;a
parece estar reservada, ao menos em Tapirapé, aos elementos com estatuto
de foco, tópico,etc. Sendo assim, urna possibilidade levantada em Viefra
(a sair) é, seguindo Uriagereka (1995), postular a existencia de mais urna
'I
categoria funcional, localizada entre CP e IP, que codifica ponto de vista do
falante ou do sujeito e que serve para abrigar constituintes com trac;os de
foco, tópico, enfase, contraste, etc. Tal categoria é referida por Uriagereka
como F(unctional).
Para dar conta da varia<yao -da ordem oracional dessas línguas, pode-se assumir que o núcleo de F tenha tra<ros fortes que atraem para a sua
posi\áo os constituintes oracionais com tra<yos de tópico, foco, etc. Dessa
maneira, no caso das expressóes descontínuas ou o determinante ou o
nome possui os tr.a<yos relevantes para serem checados em F.
A teoria da checagem de traeros pode também explicar a ordem verificada nas estruturas interrogativas descontínuas. O sintagma interrogativo ocorre em posi~o inicial da senten<ya porque os trac;os nominais do
complemetizador sao fortes e devem ser checados em sintaxe aberta. A
presen<ya do sintagma nao-interrogativo em posi<yao pós-verbal parece
indicar a posi~o onde o objeto é gerado, levando-se em conta a universalidade da ordem svo.
119

Morfología do verbo tupi. Separata de Letras, n. 1, Curitiba, 1953.
URIAGEREKA, J. An F position in Western Romance. In: KISS, K. É. (ed) Discourse
Configurational Languages. Oxford: Oxford University Press, 1995.

RODRIGUES, A.

CONCLUSAO

Mostrou-se aqui a trajetória da busca de urna explicaerao para o fenómeno
da ordem livre em línguas da familia Tupi-Guarani.
As dificuldades advindas da teoria paramétrica tal qual praticada no
Modelo de Regencia e Vinculaerao nao permitiram explicar satisfatoriamente os dados das línguas asurini, tapirapé e tupinambá.
Na perspectiva minimalista, todavia, em que a variacyao da ordem sintagmática é decorrente do mecanismo de checagem de traeros, é possível
manter os sintagmas nominais de sujeito e de objeto como argumentos do
verbo. Assim, a sintaxe dessas línguas só diferiria das de outras línguas em
termos da forera dos traeros de suas categorias funcionais.
A fim de proceder com essa análise, é preciso investigar, além das restrieróes de ordem existentes nessas línguas, o estatuto dos elementos que
ocorrem em início da sentencra (se tópico, foco, etc.). Na ordem ovs, por
exemplo, estarla o objeto em posicyao de especificador e o verbo em posicrao de núcleo da categoria F por possuírem ambos traeros correspondentes
acategoria de ponto de vista?
A

VIEIRA, M. M. D. O fenómeno da náo-configuracionalidade em algumas línguas da

família Tupi-Guarani. Trabalho apresentado no Seminário sobre Sistemas de
marcafiio de caso. Campinas, UNICAMP, 1989. Inédito.
_ __ . O fenomeno da nao-co~guracionalidade na lfngua Asurini do Trocará:
um problema derivado da projefdO dos argumentos verbais. Tese de doutorado. Campinas: UNICAMP, 1993. Inédito.
_ __ . The expression of quantificational notions in Asurini do Trocará. In:
BACH, E. et al. (eds.) Quantification in Natural Languages. Dordretch: Kluwer,
1995.
_ _ _. Reflexiones sobre una lengua de "argumento pronominal": el caso
Asurini del Trocará. Atas das Jornadas de la Cuenca del Plata. Rosário,
Argentina, 1996.
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As constru<y6es causativas em Tapirapé
(familia Tupi-Guarani) 1

As construc;:óes causativas sao derivadas em Tapirapé2; pela afixacrao de
dois morfemas: o prefixo ma- e o sufixo -akát. Acrescenta-se o sufixo ma-

as raízes intransitivas e o sufixo -akát, as raízes transitivas, como mostram
os exemplos 1 e 2 abaixo:3

(2)

a. á-pyro
1sg-ajudar
b. á-pyro-akát
1sg-ajudar-caus

"eu b·010
."

Korápai-we
Korápai-dat
Korápai

"eu fiz Korápai ajudar alguém"

- '~
(4) a. a-ma-yo
1sg-caus-beber

Ko'á
Ko'á

"eu fiz Ko'á beber"

"eu fiz alguém ajudar Korápá'i"

"Marco fez Makupe dan'rar" ou
a-mamoraáj
"Makupe fez Marco dan'rar?'
3-caus-dan'?f

c. acrescentam urna valencia aos verbos nao causativos: a afixac;:ao de
ma- transitiviza urna raiz intransitiva e -akat pode ser sufi.xado ao verbo
assim tornado transitivo. Constru~oes causativas duplas sao bastante
comuns e até triplas (vide ex. 7a) sao possíveis. Mantém o mesmo padrao
ergativo menciortado acima, como se pode conferir nos exemplos 5a, 5b e
5c, a seguir.

Ko'á
Ko'a

"eu fiz Ko'a boiar,,

Korápá'i
Korápá'i
Korapai
Korapai

"eulájudei Ko~pai"
"eu fiz Korapá'i ajudar alguém"

Publicado na Revista Latinoamericana de Estudios Etnolingüístieos, Lima, Peru, V; 8, 1994,
p. 73-86. (N.O.)
2

A língua Tapirapé é falada por cerca de 655 individuos que habitam duas Terras Indígenas,
urna no afluente da margem esquerda do Río .Anguaia, Estado do Mato Grosso e outra na
Ilha do Bananal, no atual Estado do Tocantirts. (N.O.)

3

Adotou-se, na transcri~o dos dados Tapirapé, a graña desenvolvida: para a alfabe~o
em língua nativa. Sáo os seguintes os valores das letras que diferem dos símbolos usuais dos
alfabetos fonéticos: x= africada pós-alveolar surda; j= aproximante alveo-palatal; g= nasal
velar; '= oclusáo glotal; y= vogal posterior alta náo arredondada.
As abreviaturas us~das na glosa dos exemplos e seus respectivos significados estáo listados
no final do Artigo, p. 133. (N.O.)
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(3) a. á-pyro-akat
1sg-ajudar-caus
b. á-pyro-akat

b. Marco Makupe
Marco Makupe

OS DADOS

(1) a. á-wot
1sg-boiar4
b. á-ma-wot
1sg-caus-boiar

Essas construcroes tem as seguintes características:
a. sáo formacyoes sintéticas e os morfemas causativos só podem fazer
parte dessa configura~o sintática, náo ocorrendo como um verbo independente;
b. seguem urn padrao 'ergativo': o agente dos verbos transitivos é marcado coma posposic;:áo de dativo we (ex. 3a), enquanto que o sujeito do
verbo intransitivo assim como o objeto do verbo transitivo nao recebem
marca de caso, tendo, portanto, a mesma forma (ex. 3b, 4a e 4b, abaixo).

(5) a. á-ma-pa'ym-akat
Korápai-we
isg-caus-ficar.em.pé-caus Korápá'i-dat
"eu fiz Korápai levantar alguém"

b. á-ma-pá'ym-akát
isg-caus-ficar.de.pé-caus
"Eu fiz alguém levantar

Korapai
Korapai
Korapai"

á-ma-xaok-akat
c. Wátáwo
Watáwo
1sg-caus-tomar.banho-caus
"eu fiz Mareápa dar banho em Wátáwo"

Mareápa-we
Mareápa-dat

Há diferencras no significado de construc;:óes causativas com raízes
intransitivas, quando apenas ma- é prefixado araiz verbal ou quando ma- e
-akat sao fixados. No primeiro caso, o agente está diretamente envolvido na
ac;:áo expressa pelo verbo e, no segundo, sua participac;:ao é indireta. O con123

texto apropriado para se dizer urna sentencra como 6a é quando se liga um
rádio ou um gravador, enquanto para 6b traduc;áo é "eu o ordenei a falar':
(6) a. á-ma-xeeg

"eu o fiz falar"

preferida. Essa regra é a de movimento do V que se alcra o verbo da oracyao
embutida incorporando-o ao verbo causativo da oracráo mais alta, como se
pode ver na configura<;áo em árvore abaixo.

isg-caus-falar
(8)

b. á-ma-xeeg-akat "eu fiz com que ele falasse"
isg-caus-falar-caus

s

---------

SN

d. as constru<;oes causativas sáo totalmente produtivas e os afixos causativos podem ser acrescentados náo só as raízes verbais mas também a
raízes nominais. Os exemplos 7 abaixo ilustram formac;oes causativas com
,
. .
ra1zes nom1na1s.

I•

SV

~

1

s

V

X

1

causa

~
1

y

(7) a. Xario

á-ma-mu-un-akát
Korapá'i-we
Xario
isg-caus-caus-preto-caus
Korapa'i-dat
"eu fiz Korápai pintar de preto o Xário"

b. á-xe-ma-hyj-akat
isg-refl-caus-dente-caus
"eu pus dentadurá'

As constru<;oes causativas, como mostram os exemplos 1 a 7, tém un1 sentido oracional logicamente previsível "x causa s" ou "Causador causa s':
Com base em dados do Turco e do Chichewa, dados esses muito
.semelhantes aos do Tapirapé aqui apresentados~ análises sintáticas, em
que se derivam constru<;oes causativas mono-oracionais por meio de urna
estrutura subjacente bi-oracional, foram propostas a fim de captar esse
sentido lógico-semantico (cf. Aissen, 1974; Baker, 1985; Marantz, 1985).
Como as constru<;oes causativas sao forma<;oes nao idiossincráticas,
altamente produtivas e totalmente regulares, sua origem por meio de urna
regra sintática; e nao morfológica, torna-se, no modelo gerativo, a solu<;ao
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SN

V

De acordo com Aissen (1974), o al<;amento do verbo da senten~
depende e a poda do nódulo s resultam no diagrama (9 ):

s
~
SN
'

,
,
A ANALISE SINTATICA BI-ORACIONAL

~
1

c. ara-w-áy-akat
iasgA/2sgP-caus-zangado-caus
"eu fiz voce se zangar"

Nessa comunica<;áo seráo apresentadas evidencias contrárias as propostas de serem as constru<;oes causativas, em Tapirapé, produtos de urna
derivacyao sintática, na qual opera urna regra de movimento, mas especificamente, a regra de al<;amento do verbo.

sv

SN

--

SV

____-¡----__
SN

SN

v+causa

•

As consequencias sintáticas das análises acima sáo claras: o verbo
derivado tem urna valencia a mais, o que acarreta mudan<;as nas rela<;oes
gramaticais e, consequentemente, na atribui<;áo de casos. Como se viu,
em Tapirapé, o sujeito das raízes intransitivas encaixadas, assim como o
objeto das transitivas, náo recebem marca morfológica, enquanto o sujeito
das ora<;oes transitivas, na mesma situa<;áo, tem sua posposi<;áo indicadora de caso dativo (exemplos 5a, sb e se).
Torna-se, assim, necessário explicar essas mudan<;as e estabelecer um
mecanismo que as gere e que motive as marcas de caso.
Comrie (1981), numa perspectiva taxionómica, propós urna hierarquía relacional, como em (to) abaixo,
(10) Sujeito >Objeto> Objeto Indireto > Oblíquo

através da qual o sujeito da ora<;áo encaixada é suplantado pelo sujeito da
ora<;áo causativa. Assim o sujeito de um verbo intransitivo encaixado, com
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a nova forma~o, passa a ocupar a posi~o de objeto porque a posi~ de
sujeito já está ocupada. Do mesmo modo o sujeito de um verbo transitiivo
da ora~áo dependente passa a ocupar a posi~ de objeto indireto, recebendo urna marca, porque tanto a posi~áo de sujeito quanto a de objem1ji
estáo ocupadas, a primeira pelo sujeito da ora~o causativa principal e· a
segunda, pelo objeto da ora~o dependente.
A explica~o de Comrie náo se sustenta em Tapirapé, urna vez que
a hierarquia relacional preve que náo ocorreráo, na constru~o derivada,
dois sintagmas marcados como objeto indireto: o objeto indireto da ora~áo embutida deveria passar a ter urna marca~o de oblíquo, sendo-lhe
acrescida urna marca diferente da de dativo. Em Tapirapé, porém, ocorrem nas constru~oes causativas derivadas de dois sintagmas marcados
com posposi~o de dativo -we, como se ve em (11), embora isso nao ocorra
nas ora~oes simples nao derivadas.
(n) Koá-we

Koa-dat

á-xaak-akát

i-xope

i.sg-pisar.arroz-caus

3-dat

"eu mandei Koa pisar arroz para ela" ou "eu fiz pisar arroz para Ko'a''

Baker, no modelo de regencia e vincula~ao da teoria gerativa, diz
que a atribui~o de caso nas constru~oes causativas derivadas e urna
consequencia direta da atribui~o de caso na língµa. como um todb. Ele
considera a incorpora~o do verbo da ora~áo dependente no verbo ~an
sativo urna regra de mover a. Segundo ele, as línguas diferem ~o a
mover apenas o verbo ou mover todo o sintagina. nominal
As línguas que al~am só o verbo sao aquellas nas· quais, em senten~s simples - com apenas urn verbo - , podern ocorrer dois sintagmas.
nominais no caso acusativo, seja porque o w-rbo pode atribuir excepcionalmente o caso acusativo a mais de um sintagma aos qua.is ele reja, seja
porque o verbo pode atribuir estruturalmente apenas urn caso acusativo, o
segundo sendo inerentemente marcado. Quando apenas o verbo é incorporado, o sujeito da ora~o encaixada é excepcionalmente marcado para
caso, urna vez que ele recebe caso acusativo do verbo da ora\áo mais alta,
mais continua a ser o sujeito temático da ora~o encaixada.
As línguas que al~ o sintagma verbal sáo aquelas que nao permitem dois acusativos em ora~oes simples e, consequentemente, também
n~o nas senten~as causativas derivadas. Assim os verbos das constru~óes
causativas complexas só podem atribuir um caso. acusativo é atribuído -ao
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sintagma nominal al~do que é o objeto de verbo da ora~o encaixada.
É preciso entáo urna regra que crie urna marca morfológica no sintagma
sujeito da senten~ encaixada para que ele possa receber caso.
A proposta de Baker reformula a de Marantz (1984), circunscrevendo-a a estrutura sintática. Para Marantz as línguas que al~ apenas o verbo
sao aquelas em que a fusáo do verbo da ora~ao encaixada com o verbo
causativo da senten~ matriz tem lugar na estrutura sintática, enquanto
que nas línguas que al~ o sintagma verbal essa fusáo se dá na estrutura
lógico-semantica.
Em ambas as análises, a forma~o da passiva e as condi~oes de regencia e vincula~ao entre a anáfora reflexiva e seu antecedente fornecem as
evidencias empíricas para a proposta bi-oracional das constru~oes causativas complexas.
Como inexiste, em Tapirapé, urna constru~áo passiva ou algo semelhante, isto é, transforma~oes de movimento em que se mudem as rela~oes
gramaticais, a argumenta~o terá de se restringir a anáfora reflexiva e as
condi~óes de vincula~áo que a regem.
A ANÁFORA REFLEXIVA E AS CONSTRU<(ÓES CAUSATIVAS

Nas línguas que al'Y3ffi apenas o verbo, como o verbo causativo complexo
derivado rege tudo que o verbo incorporado regia em sua posi~o origi~ o sujeito da ora~o encaixada pode ser um reflexivo anafórico que tem
o sujeito da o~o matriz como seu antecedente. ~ o que se verifica, por
exemplo em ingles, em casos como I made myself sew dress. O sujeito da
o~o enclixada, nesse tipo de língua, pode ser também o antecedente de
um objeto anafórico reflexivo da senten~ encaixada como, mais uma vez
em ingles, 1 made the woma.n hit herself. No entanto o reflexivo anafórico,
objeto da o~o encaixada, nao pode ter como antecedente o sujeito da
o~o mais alta Daí a agramaticalidade de urna senten~ em ingles como
*1 made the woman hit myself.
Nas línguas que al'Y3ffi o sintagma verbal, como todo o sintagma é
incorporado, o sujeito da ora~o encaixada náo mais rege o sintagma
nominal interno objeto, e, consequentemente, nao pode ser antecedente
de urn objeto reflexivo anafórico. O único antecedente possível para o
objeto reflexivo anafórico da ora~o encaixada é o sujeito da ora~o mais
alta. Assim nessas línguas o que era agramatical nas línguas de al~amento
de verbo passa a ser gramatical e vice-versa. O diagrama (12a) a seguir
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mostra as relac;:óes de vinculac;:ao e regencia resultantes de incorporac;:ao
do verbo, e (12b) as de incorporac;:ao de sintagma verbal.
(12) a.

Incorpora~o

No que tange a atribuic;:áo de caso, as construc;:óes causativas tornam o
Tapirapé um candidato a ser urna língua do tipo de alc;amento de sintagma
verbal. Os verbos simples e os causativos derivados náo atribuem dois
casos acusativos. Assim urna posposic;áo é necessária para que o sujeito
das orac;óes transitivas encaixadas possa receber caso (cf. exemplos 2b, 5a
e 5c).
Porém, quanto as condic;óes de regencia e vinculac;áo do reflexivo
anafórico, o Tapirapé tem tanto as características da línguas que alc;am o
sintagma verbal quanto das que alc;am apenas o verbo.
Como urna língua que alc;a o sintagma verbal o sujeito da orac;áo mais
alta pode (a) ser o antecedente de um reflexivo anafórico e (b) controlar
pronomes díticos reflexivos em outros sintagmas nominais. É o que mostramos exemplos (13a) e (13b) abaixo.

do Verbo

--------Sflex

SN

Flex'

1

~

X

sv

-----------

causar

Flex

SComp

V

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

V1

Comp'

~
SFlex

~
SN

Flex'

1

---------

sv

y

A ANÁFORA REFLEXIVA EM TAPIRAPÉ

(13) a. Sabino-we

á-xe-paanóg-akát
Sabino-dat
isg-refl-tratar-caus
"Eu fiz o Sabino me tratar"

Flex

~
V

SN

b. Ko'á
Ko'á

Incorpora~áo

do Sintagma Verbal

---------

1

Sflex

~

1

sv

X
----------~

Assim parece que, nas construc;óes causativas, o sujeito da orac;áo
encaixada perde suas qualidades próprias, nao podendo mais controlar
a reflexivizac;áo de clíticos pronominais. É o que sugere a gramaticalidade
de (14a) versus a agramaticalidade de (14b) abaixo:

Flex

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

svi

~V

SN

,.

FleX'

SN

wexe-we

1sg-pisar.arroz-caus 1sg-refl-dat
"Eu fiz Ko'á pisar arroz para mim"

vi

(12) b.

á-xeminak-akát

---------SComp

(14) a. ane
kwákaj xer-o'ywa
ere-meeg-akat
2Sg
pass
2Sg.pass-flecha 2sg-vender-caus
"Voce me fez vender minha flecha

Comp'

~

xei-we
1sg-dat

SFlex

~
SN

Flex'

y1

sv- - - - - - - -Flex
1

b. *ane

kwákaj

. '
wer-oywa
1sg.poss.reft

ere-meeg

akát

we1-we
1sg.poss.refl.dat

No entanto, contrariando as condic;óes de vinculac;áo de urna anáfora
reflexiva de urna língua de al\amento do sintagma verbal, em senten~as,
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como (15a) e (15b), o sujeito da orac;áo encaixada é o antecedente de um
verbo reflexivo.

{15) a. á-ma-xei-pymi-akát
lsg-caus-refl-afundar-caus
"Eu fiz Korápá'i mergulhar"

Korápá'ii
Korápá'i

b. á-ma-xei
mu-un-akát
lsg-caus-refl
caus-preto-caus
"Eu fiz Korápá'i se pintar de preto"

Korápá'il
Korápá'i

O Tapirapé se comporta, entao, como dialeto de alguns falantes do
frances para os quais a reflexiviza\ao se aplica ·aos sujeitos tanto da senten\a mais alta quanto aos da ora\áo encaixada, como mostraos exemplos
(16) e (17) abaixo (apud Aissen, 1974:35a).
(16) Paul essaiera de faire si'acheter des chaussure amon amii
"Paulo tentará fazer com que seu amigo compre cal~ados para ele mesmo"

11
(17) Jeani sei fera connaitre aMarie
"Joáo se fará conhecer a Maria"

Esses casos constituem um problema para a análise proposta por Aissen (op. cit.), COIJlO ela mesma assinala, de um al~ento pré-cíclico de
verbo nas constru\oes causativas. Nao sao. levados em conta, porém, nas
propostas quer de Baker, quer de Márantz.
Essa dupla possibilidade, inesperada para qualquer análise bi-oracional, produz também um paradoxo no ordenamento das regras: para que
o sujeito da ora\áO encaixada seja o antecedente da anáfora nela contida,
a reflexiviza~ao tem de se aplicar antes da incorpora~ao, ordenamento
esse que se inverte ·q uando o antecedente é o sujeito da ora\ao mais alta.
Observe-se, no entanto, que, quando o antecedente é o sujeito da ora~ao ,
encaixada e a reflexiviza\ao é intransitiva no verbo nela contida, para se
formar a constru~o causativa, acrescenta-se o sufixo ma-, próprio dos verbos intransitivos. O sujeito da ora~ao encaixada é interpretado como um
objeto-paciente nao sendo necessário o aparecimento de urna posposi~ao
para lhe atribuir caso (cf. exemplo 15a). Quando o ante~edente é o sujeito

,.

da sentenc;a mais alta, o verbo da orac;áo encaixada náo intransitiviza c0m
a formac;ao de um reflexivo e o morfema causativo que é acrescentad0 é o
das raízes transitivas -akdt. O sujeito da. orac;ao: encaixada precisa, entao~
para receber caso da posposic;áo -we (cf. exemplo 13a).
A proposta de Marantz (op. cit.) também nao dá conta da dupla
possibilidade, embora possa soluciommr-o paradoxo de ordenamento das:
regras. Para ele aa reflexiviza~ao tem l~ na estrutura síntática e numa
seliltenc;a como (13a) a fusáo do ver~ dmora~ao, encabcada cerno o verbo.
~vsativo tem que ocorrer na estrutura I0gico-semántica.. A ireftruviza~o
se apHca assim, naturalmente, ao p1r0dnto da estrutura I:óg;co-semantka._
Para urna senten~at como (15a1) , a fUsio co o verbo causativo se vermc:a
na. estrutura sintática~, a reflenvi~a,io a precedendo.. N'a o h~ porém,, uma
ti'azao plausível para:qµe-a-,fusao ocona oran a estrutura lógico-semantica~
Ol°'a na estrutura sihtát!icél1.
N

;

UM MECANISMO JDfr f>mllVA~AO SINTATICO?

Há evidencias.mais fii>1tesi que nao favorecem a interpreta'Yªº de serem as
constru<roes causativas, eliD. Tapirapé produto de urna regra de moviínento
que tem lug11r na sint.aixe.
O prim:_eilo arg;wnento é de natureza sintática: qualquer que seja
o tipo de al<r.amento1oo de fusao proposto pela análise bi-oracional, na
configurairao sintática resultante de urna senten<ra como (15a) o antecedente náo e-comanda o reflexivo anafórico (vede diagrama 12b), urna vez
que este foj al~ado junto como verbo e a primeira categoría (SFlex) que
domina seu antecedente (Y) nao domina o reflexivo que se encontra já
incorporado no sv dominado SComp. Assim nao se cumpre a condi'Yªº A
da teoria de liga~ao que diz que urna anáfora tem que estar ligada em sua
categoria de regencia. Como Y, o sujeito da ora<rao encaixada, está protegido do reflexivo anafórico por urna proje<rao máxima (SFlex), ele nao
pode c-comandá-lo e, assim, nao pode funcionar como seu antecedente.
Um segundo argumento contra a deriva'Yªº sintática é o fato, já mencionado na se'Yªº t item c, da recursividade das constru'Yóes causativas. O
exemplo (7a) ilustra a possibilidade de ocorrerem tres morfemas causativos numa mesma constru'Yáo derivada. Segundo Baker (op. cit.: 325-326), a
perspectiva sintática preve que constru'Yóes com o encaixe de dois causativos, embora possíveis, sejam estranhas. As com tres causativos seriam, no
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A

entanto, inaceitáveis, porque mais de dois encaixes oracionais produzem
urna estrutura sintática nao passível de análise em termos de seus constituintes ("parsing,,). No entanto, em Tapirapé, as constru<;:óes com dois
morfemas causativos nada tém de estranho e as trés também sao bastante
naturais nao oferecendo aos falantes qualquer problema em sua decodifica<;:ao. Essa naturalidade nao é urna idiossincrasia do Tapirapé. Constru<;:óes causativas com dois morfemas sao bastante comuns também em
Tupinambá, como mostram os exemplos abaixo (apud Lemos Barbosa,
1956:191) demonstram:

,
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(18)

akub
a-i-mo-akub
a-ie-1no-akub
a-i-n10-ie-mo-akub
a-1e-n10-p1 roy
a-1e-mo-1e-mo-p1 roy

"ser quente"
"esquentar"
"esquento-me"
"fa<;:o-o esquentar-se"
"refresquei-me"
"fa<;:o-o resfrescar-se"

:\

=

agente

('dUS

=

causativos

Co1np

-

con1plemento

dat

-

dativo

Hex
p

=

tlexao

=

paciente

poss

-

possessivo

rdl.

-

retlexivos

SC01np

=

'iintagma complementizador

ara-ma-mak

"ele acorda"
"voce me fez acordar"

.'Íflex

=

:>intagma flexiona}

a-ket
ara-ma-1)et

"ele dorme"
"voce me faz dormir"

. .g
)t\

=

.;ingular

-

. . intagma nominal

-;v

=

sintagma verbal

V

=

·:erbo

V

=

·;estigio

=

¡ª

pessoa

2

=

2ª

pessoa

·'

·-·

~" ''t"".I.

o)

A

A

i

A

1)

Outro argun1ento, que se prende a própria organiza<;:áo da gramática, é um forte indicativo de que a derivacyao das construcyóes causativas
deve ser feíta no léxico e nao na estrutura sintática. O prefixo causativo
ma- desencadeia urna regra específica a ele: a nasalizacyáo da primeira consoante [-coronal] das raízes monossilábicas, como em (19):
(19) a-pak

Com as regras fonológicas, segundo a Fonología Lexical, nao tem
acesso a informa<;:óes morfológicas, o processo de nasalizacyáo da primeira
consoante da raíz monossilábica quando precedida do morfema causativo
nao pode ser urna regra pós-lexical que opere após a inserc;ao dos itens
lexicais na estrutura sintática.
Esses argumentos mostram que as análises bi-oracionais esbarram
en1 dificuldades no caso das constru<;:óes causativas·em Tapirapé.
Dificuldades semelhantes sáo também encontradas no tratamento,
segundo a proposta de Baker (1985), da incorporac;ao nominal como urna
regra sintática de 1novimento. Nao é possível, porém, entrar aquí na discussao Of><><;e tópico, porque, como diría Kipling. "isso já é urna outra estória':
1~2

LISTA DE ABREVIATURAS

ºª

Li3

Para urna tipologia ativa do Tapirapé.
Os. clíticos referenciais de pessoa1

<lamente ergativas, como o Kuikuro (Franchetto, 1987), favorecendo urna
posicyao de autonomía do tipo ativo e, por outro, o singularizam no quadro das línguas ativas mais conhecidas na bibliografia tipológica, como o
Choctaw, o Lakhota, etc.
Abordaremos em primeiro lugar.os diversos subsistemas de clíticos
que expressam as rela.yoes de sujeito e objeto nas ora.yoes independentes
e dependentes, delineando as várias análises possíveis e as cisoes internas
delas decorrentes, para mostrar as limitacyoes de urna perspectiva tipológica quer meramente sintática (Comrie, 1978; Dixon, 1979) quer meramente semantica (Klimov, 1974; Kibrik, 1979, 1986) para explicar adequadamente a complexidade e funcyoes dos subsistemas existentes.
OS CLÍTICOS NAS ORAyÓES INDEPENDENTES

INTRODUyAO

Nos trabalhos sobre tipología, as línguas que dividem os verbos intransitivos em dois grupos, um deles recebendo para o sujeito dos verbos
intransitivos (S) a mesma marca que o sujeito de verbos transitivos (A), o
outro urna marca coincidente a do objeto (o), tem sido tratadas ora como
um tipo de cisao de ergatividade, ora como um tipo independente e autónomo, denominado ativo.
Essa dualidade de classifica.yao se reflete nos trabalhos sobre línguas
da família Tupi-Guarani. Assim é que o Kamayurá foi classificado por Seki
(1976, 1990 ), como urna língua de estrutura ativa, enquanto que o Guajajara (Harrison, 1983) e o Tupinambá (Dahlstrom & Texeira, 1983) foram
consideradas ergativas.
Neste trabalho procuraremos aduzir algumas evidencias baseadas em
dados do Tapirapé,2 que, por um lado, o distinguem de línguas reconheciA língua Tapirapé é falada por cerca de 655 indivíduos que habitam duas Terras Indígenas,
urna no afluente da margem esquerda do Rio Araguaia, Estado do Mato Grosso e outra na
ílha do Bananal, no atual Estado do Tocantins. (N.O.)
l

A lingua Tapirapé é falada por cerca de 300 indivíduos que habitam urna única aldeia,
situada na margem esquerda do rio Tapirapé, afluente da margem esquerda do río Araguaia,
Estado do Mato Grosso, Brasil. Os dados aquí apresentados foram colhidos em permanencias no campo, durante os anos de 1967-1969, 1976-1977, 1982 e i985, perfazendo urn total
de oito meses. Na grafia das palavras Tapirapé usou-se tanto quanto possível a ortografia
desenvolvida para o processo de alfabetiza~ao. As letras tem em geral o mesmo valor dos

O quadro I abaixo engloba as formas clíticas que ocorrem nas oracyoes
independentes, expressando as funcyoes de sujeito (A) das oracyoes transitivas, sujeito das oracyóes transitivas dinamicas (Sa), objeto (o) das oracyoes
transitivas e sujeito (So) das oracyoes intransitivas estativas.
QUADROI

.

Série
1
'

Série u

Série 111

Série IV

Série v

A/Sa

o

So

AJO

O/A

1sg

á

xe

xe

ara

xe...xepe
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ere

ne

ne

1incl

xi

xane

xane

1excl

ara

are

are

ara

are...arepe

2pl

pe

pe

pe

ápa

xe...pexepe

3

a

0

i-t- 0

A série I expressa o sujeito de verbos transitivos (A) com objeto nominal ou pronominal de 3ª pessoa e o sujeito de verbos intransitivos ativos
ou dinamicos.
Ex:

á-ixák

á-ixák Mareápa
a-ixák

"eu o veJO
. ,,
"eu vejo Mareapa"
"ele o ve"

símbolos fonéticos usuais. Com exce~o de y que representa a vogal posterior alta náo arredondada, x a africada pré-palatal surda, g a nasal velar sonora e' a oclusáo glotal.
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ere-ixák
-hyj
a-hyj
ere-hyj

ª

" voceo ve
,,
"eu corro
A

A))

1

1

"ele corro"
«
voce corre
A

'

,,,

1

::

)J

,,,

A série II expressa o objeto (O) de verbos transitivos quando o sujeito
é de 3ª pessoa nominal ou pronominal.
Ex:

xe-nopy
ne-nopy
pe-nopy

1:

~

"ele me bate"
"ele te bate"
"ele bate em voce': etc.

!

As cisoes nos sistemas de clíticos e a hierarquia referencial de pessoa

A série 111 acorre com verbos de estado, indicando o sujeito (So).
Ex:

xe-tyan
ne-kaneó
i-nem
_,,.
e-ee

"eu estou com fome"
"voce está cansado"
"está poder"
"é doce"

''

¡
'

ara-nopy
apa-nopy

'
11 !
1

,,

A série IV ocorre com verbos transitivos com sujeito de i ª pessoa e
objeto de 2ª pessoa.

Ex:

ao fato de que a marca de sujeito coincidente com a de objeto é apenas
a dos verbos intransitivos estativos. Há, assim, urna cisáo na codifica<¡:áo
dos sujeitos intransitivos, os sujeitos dos verbos intransitivos dinamicos
sao codificados diferentemente dos sujeitos dos verbos intransitivos nao
dinamicos. Na literatura tém-se usado a designa<¡:áo de "sujeito cindido"
(Comrie, i978; Dixon, i979), urna ergatividade cuja cisáo é semanticamente condicionada pela natureza ativa, ou nao, do participante da acyao
verbal nos verbos de i actante, isto é, os verbos intransitivos.

"eu bato em voce"
"nós batemos em voce(s)"
"eu bato em voces"

A série V, constituída de morfemas descontínuos, ocorre com verbos
transitivos quando o sujeito é de 2ª pessoa e o objeto, de iª pessoa.

Voltando-se ao quadro I, pode-se ver que o sujeito de verbo intransitivo
só tema mesma expressáo do objeto nos seguintes casos: a) iª pessoa do
plural inclusivo e exclusivo, b) i ª pessoa e 2ª pessoa só do singular agindo
sobre 3ª pessoa. A segunda pessoa do plural tem sempre a mesma forma,
sendo portanto neutra, quando se considera apenas as séries 1, u e 111. Ao
entrar em cena a série IV, tém-se morfemas considerados, nessa primeira
análise, porte-manteaux, que indicam nos verbos transitivos um sujeito
de primeira pessoa singular ou plural exclusivo interagindo com urna
segunda pessoa singular ou plural. Com essas formas tem-se o quadro
abaixo, em que a iª e 2ª pessoas do singular passam a ser tripartidas e a 2ª
do plural, nominativa, alª pessoa do plural exclusiva continuando ativa.

•,

QUADRO 11
'

Ex:

xe-nopy xepe
xe-xoká pexepe
are-xoka arepe

"voce bate em mini'
"voces batem em mirn"
"voce(s) bate(m) em nós(excl)"

Observe-se que a série 111, que marca o sujeito das ora~óes intransitivas estativas (So), coincide coma série 11, que marca o objeto dos verbos
transitivos, séries essas distintas da série 1, que indica o sujeito (A) dos verbos transitivos e o dos verbos intransitivos (Sa).3 Assim sujeitos de verbos
intransitivos e objetos de verbos transitivos rem a mesma expressáo, a qual
é diferente da dos sujeitos de verbos transitivos, distribui~ao de formas
essa conhecida como tipo ergativo. A denomina~o de língua de estrutura
ativa as línguas que exibem tal distribui~o para o sujeito e objeto se deve

A

Sa

o

So

ara

á

xe

xe

ápa

á

xe

xe

ere

ere

ara

ne

1excl

ara

ara

are

are

2pl

pe

pe

ápa

pe

'
'
'

¡
1

1

Verifica-se assim urna primeira cisáo nos sistemas de iª e 2ª pessoa,
acarretando tipos diferenciados para o singular e plural. O quadro 111
esquematiza essa cisáo, juntando as informa~oes dos quadros 1 e 11.

A série III que indica o sujeito de intransitivos estativos coincide com a de marcadores de
posse.
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QUADROIII
1incl

Ergativo ou ativo

1excl
1sg

Ergativo ou ativo

Tripartido

2sg
3~1,

2

2pl

Neutro

3

Nominativo ou tripartido

1~2

nominativo

A terceira pessoa do singular pode ser interpretada como tripartida,4
se ressaltarmos que os verbos de estado tem as marcas i - t nao concorrentes como objeto, ou como nominativa, se considerarmos que um de seus
alomorfes (0) se realiza como objeto.
A visualiza~áo do quadro 111 permite mostrar que o Tapirapé náo se
comporta na hierarquia referencial de pessoa como seria de se esperar
numa lingua ergativa. Em geral, nessas linguas, quando há urna cisáo, sáo
as pessoas mais altas na escala de agentividade (a primeira e a segunda
pessoas) que náo recebem a marca de ergatividade, sendo nominativas,
enquanto que a terceira pessoa, por ser de baixa agentividade, recebe a
marca ergativa (Silverstein, 1976).
O Tapirapé inverte essa escala marcando as pessoas mais altas como
ativas ou ergativas e a terceira como nominativa ou tripartida, dependendo da análise. Esses redimensionamento da escala semantica é muito
semelhante ao que ocorre em Lakhota, segundo o retrato feíto por Dahlstron (1983), que o quadro IV reproduz.
QUADROIV
Animado
2sg

Agente/paciente

2pl
1sg
i•dual/pl

Neutro

,.

,.
,.
,.
,.

Neutro

3sg
3pl

Inanimado

Acusativo

Urna perspectiva histórica de um sistema tripartido na 3• pessoa nas línguas da familia
Tupi-Guarani se encontra em Vieira no artigo "Hierarquía Referencial de Pessoa e Mudan~a
Tipológica: urna compara~o entre o Asurini do Trocará e o Tupinambá" publicado nos
Anais do 11 Encontro Nacional da ANPOLL, 1987, Rio de Janeiro.

Foi esse fato que levou Dahlstrom a considerar o tipo ativo independente do ergativo com um funcionamento próprio: hierarquia 'Semantica
inversa no condicionamento da cisáo no sistema referencial de -pessoa. O
Tapirapé, assim como o Lakhota, é urna língua de sujeito cindido e tem
também a inversáo da escala hierárquica de distribuicyáo de formas ativas e
nominativas, o que vem reforc;:ar a posicyao de Dahlstrom da autonomía do
tipo ativo. Convém também observar que, tanto em quanto em Lakhota, é
preciso distinguir o singular e o plural, pois as pessoas exibem tipos diferentes de acordo como número. Em Kuikuro (Franchetto, 1987), língua
ergativa, tal distincyao é inoperante, a cisáo se fazendo som que se precise
levar em conta o número da pessoa na escala hierárquica.
A agentividade intrínseca da 1ª e 2ª pessoas tomada apenas como um
tracyo semantico nao explica adequadamente a direcyáo inversa dos sistemas cindidos ergativo e ativo. A visáo pragmático-funcionalista de Kibrik
parece se ajustar melhor aos dados em pauta. Segundo Kibrik (1979) as línguas ergativas temo sistema cindido de acordo coma hierarquía referencial, baseado no dilema da marcacyao das pessoas que tem papel proeminente no ato de fala (1ª e 2ª pessoas) por meio de um caso que assinala urna
posi~áo periférica náo argumental, o ergativo. Já nas línguas ativas haveria
urna perfeita adequacyao entre agentividade dos participantes centrais do
ato de fala e a posi~áo argumental das formas cíclicas que o expressam.
Assim urna diferencya fundamental entre o tipo stivo e o ergativo é que
neste apenas o paciente ocuparia urna posicyao argumental, enquanto que
naquele tanto agente quanto paciente seriam essenciais e argumentai~. Tal
perspectiva, como se verá na próxima se~áo, se coaduna com a de Khmov
(1974) que também considera como essenciais e argumentais as posicyóes
de agente e paciente das línguas ativas.
Observe-se também que os sistemas ativos em Tapirapé sao derivados
de urna hierarquía semantica que preside a expressáo no verbo transitivo
ora do clítico da série 1, ora o da série 11: apóe-se araiz verbal a série da pessoa mais alta na hierarquía semantica em que 1 > 2 > 3, o que é comum nas
línguas tupi, como já assinalaram Monserrat (1976), Seki (1982) e Monserrat & Soares (1983). Assim em ii-xoká "eu bato nele" o agente é mais alto na
hierarquia do que o paciente; usa-se entáo a série que expressa o agente ~e
1• pessoa do singular (série I); em xe-xoká "ele me bate" o paciente é mais
alto na hierarquia e, assim sendo, usa-se a série que designa o objeto de 1ª
pessoa do singular (série 11).
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O sintagma verbal e as posi~óes argumentais:
outras análises morfológicas
Até aquí tem-se considerado que as expressóes em que o paciente é de
3ª pessoa, como a-nopy "ele bate em outro': como tendo as seguintes formas morfológicas: á-'7J-nopy, ere-e-nopy, a- e- nopy, isto é, postulou-se um
morfema 0 para a terceira pessoa. Essa análise que considera um morfema
vazio d~ obj~to.pronominal antes da raíz verbal se justifica urna vez que há
em Tapirape a 1ncorporac;:ao do objeto tanto nominal (á-tyro-patoká "eu-roupa-lavo) quanto pronominal (á-xe-kotok "eu-refl-furo': ere-xe-kotok
"voce-refl-fura").
Por esse raciocínio é possível se rever a análise proposta no quadro n
para os morfemas porte-manteaux ara e ápa, passando-se a considerá-los
expressó~s do sujeito de iª pessoa, sendq o objeto expresso também por 0 ,
com~ o e o da 3ª pessoa pronominal nao reflexiva. Essa interpretac;:ao nao
mod1fic~ aos tipos de cisóes estabelecidos no quadro 11 para a iª e 2ª pessoas, po1s apenas se substituem na 2ª pessoa singular e plural das formas
ara e apa do"o~jeto por 0. Assim urna expressao verbal como ápa-nopy "eu
bato em voces passa a ser formulada como ápa- 0 - nopy, 1ª sg. sujeito- 2 ª pi.
Objeto-bater.5
·
Levando o mesmo raciocínio mais adiante, poder-se-ia dizer a 3ª pessoa tem um morfema 0 como expressao do agente quando ela age sobre
urna pessoa mais baixa na hierarquía referencial. Assim urna expressao
como xe- nopy "ele me bate" passaria a ter a forma morfológica 0-xe-nopy
3ª sujeito-1ª sg. Objeto-bater.
'
Nes.se último caso, a modificac;:ao proposta tornaría a cisao da 3ª pessoa
~em mats complexa, urna vez que dela resultaria um tipo em que A -:¡; o "# s,
tipo esse considerado inexistente (Comrie, i978:334).
QUADROV

3ª pessoa

5

A
a

Sa
a

o
0

i -

0

a

0

i - t - 0

So
t-

0

Em Tapirapé, os verbos se dividem em duas dasses: um que tem um morfema tradicionalmente_chamado de "relacional~ r-, após o clítico da série 11 que indica o objeto~ outra dasse
que nao recebe esse morfema. A mesma divisáo se encontra com os nomes os quais tem
também duas classes morfológicas: urna com o morfema r- outra sem esse morfema depois
d~s ~arcadores de poss~.. Esse I?orfe~a. náo ocorre com os clíticos da série 1 que indicam 0
SUJeito dos v~rbos transitivos e 10trans1t1vos dinamicos, nem após os morfemas porte man·
te~u.x ara e apa, o que pode refor~ar a análise aqui sugerida de serem esses alomorfes de
SUJeito da 1ª pessoa.
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Segundo Comrie (1978:334, 379 e segs.), a justificativa para a necessidade de marcas ergativas e acusativas é de ordem sintática, qual seja,
diferenciar sem ambiguidade as fun<;óes sintáticas de sujeito e objeto nas
constru<;óes transitivas, mas que singularizasse o sujeito de urna ora<¡:ao
intransitiva. Ainda segundo Comrie, as línguas ergativas distinguem o
sujeito das transitivas marcando-os com o caso ergativo e as nominativas
ressaltam o objeto através do caso acusativo.
Nas línguas ativas, ou de sujeito cindido, raramente os sintagmas
nominais tem urna marca explícita de caso. Sao os sistemas de afixos verbais que se distribuem segundo o padrao ativo/inativo e é nesses clíticos
que se atualizam os tipos morfossintáticos. A ser verdadeira a análise proposta acima, o Tapirapé, assim como outras línguas da família Tupi-Guarani, náo corrobora a explica<;áo funcional-sintática de Comrie. Ou, entao,
a oposic;:áo sujeito e objeto náo é tao primordial nessas línguas quanto a
distinc;:ao semántica entre agente e paciente. Porém nem mesmo urna
dimensao semántica dá conta satisfatoriamente da distribui<;ao morfemática em que se expressam da mesma forma Agente e Paciente de verbos de
2 actantes e de outro agente de verbo de 1 actante, pois, para a abordagem
semantica, nas línguas ativas o essencial é atualizar da mesma forma os
agentes e de outra, os pacientes dos verbos de 1 ou 2 actantes.
Os sistemas tripartidos e quadripartidos vistos até agora e que ocorrem em Tapirapé sáo urna consequencia da hierarquía referencial tratada
anteriormente. A melhor abordagem seria aquela em que fosse permitido
acoplar a dimensao morfossintática e a dimensao semántica de modo a se
captar a hierarquia referencial que preside a escolha do caso reto (séries I
e IV) ou do caso oblíquo (série 11) de acordo coma localizac;:ao do agente e
do paciente na escola referencial.
O funcionamento de urna língua ativa como o Tapirapé é, pois, bastante diverso do das línguas ergativas. Nessas só se expressa o caso ergativo, o do agente, se estiver explícito na construc;:ao sintática o paciente
ou o objeto. Pelo que se viu, devido ao condicionamento controlado pela
dimensáo semantica referencial, em Tapirapé tem-se um caso nominativo
ou ativo que expressa um agente ou sujeito sem que baja urna paciente
ou objeto explícito (a- e-nopy 1ª A/nom - 3ª p -bater "eu bato nele") ou
um caso inativo ou objeto sem que baja um agente ou sujeito pleno (e-xe-

nopy "ele me bate").
A introduc;:áo no panorama delineado acima das formas descontínuas (série V) vem reforc;:ar a análise que postula urna posi<;ao de sujeito

,preenchida pelo morfema 0 para a 3ª pessoa, isto é, privilegia un1a abordagem em que se considenem essenciais os vazios das posic;óes de sujeito
e objeto, outorgando-lhes um papel gramatical e semantico. Retoma-se
aqui a proposta de análise de Rodrigues (1953) para o Tupinambá, em que
a primeira parte dos morfemas descontínuos xe...xepe, xe...pexepe e are...
ar.epe é :a expressao do .objeto de iª pessoa singular e plural exclusivo e a
segunda do .sujeito de 2ª pessoa do singular e plura'.l.
As reanálises apresentadas até aqui modificam em parte os tipos de
cisóes apresentados nos quadros 11 e III. O quéM!ko VI ababco sumaria para
todas as pessoas as cisóes .q ue essa proposta acan~eta.
-

QUADROVI

A

Sa

o

So

1• pl. ind.

xi

·xi

xane

xane

1•pl. exd

ara

ara

are

are

ativo

1• sg.

á

á

xe

xe

ativo (3 7 1)

ara

á

xe

xe

tripartido ( 1 7 2 sg.)

ápa

á

xe

xe

tripartido (1 7 2 pi.)

ere

ere

ne

ne

ativo (3 7 2)

ere

ere

0

ne

tripartido (17 2)

xepe

ere

0

ne

quadripartido (2 7 1 sg.)

arepe

ere

0

ne

quadripa~ido (2 71 exd.)

pe

pe

pe

pe

neutro (3 7 2)

pe

pe

0

pe

neutro (1 7 2 )

arepe

pe

0

pe

nominativo (17 2)

pexepe

pe

0

pe

tripartido (2 7 1 exd.)

a

a

0

i- t-

0

tripartido (3 7 3 ñ.refl)

0

a

0

i- t-

0

tripartido (3 7 i.,2)

2• sg.

2• pi.

3ª

Tipo
'

ativo

O quadro VI permite visualizar que a morfología ativa só se atualiza integralmente nas primeiras pessoas do plural inclusivo e exclusivo,
ficando restrita nas 1ª e 2ª pessoas do singular as construc;óes de 2 actantes
em que 3ª pessoa é o agente. Nos demais casos o que se tem sao tipos quase
que exclusivos de cada interac;ao. Deste modo se a i ª pessoa do singular

age sobre a 2ª do singular tem-se um sistema tripartido, se é a 2ª sobre a
primeira, o sistema é quadripartido e assim por <liante.
Essas cisóes locais em que o envolvimento de diferentes participantes da ac;ao verbal tem expressóes identificadoras da pessoa do agente e
paciente singularizara o verbo de 2 actantes, distinguindo-o, morfologicamente dos verbos de 1 actante. Estes, por sua vez, distinguem o participante ativo do participante nao ativo. Distingue-se, pois, transitividade de
intransitividade de modo diferente de como o fazem as linguas ergativas.
E na intransitividade diferencia-se o actante dinamico do nao dinamico.
Oeste modo diversamente do que hipotetiza Klimov (1974) para as línguas do tipo ativo ou de sujeito cindido, apenas as relac;óes semanticas de
agente e paciente nao sao suficientes para dar conta dos dados tapirapé.
Sao necessárias também as distinc;óes sintáticas e gramaticais de verbo
transitivo e intransitivo ao lado dos papéis semantico de agente e paciente.
Vendo-se a questao por um ouro angulo e em um outro nível, o
sistema de clíticos tapirapé pode ser considerado quadripartido, pois o
agente dos verbos de 2 actantes é diferenciado do paciente desses mesmos
verbos, enquanto que o agente do verbo de i actante é também diferen-

ciado do paciente do verbo de 1 actante (A# Sa #O# So). lsso permite
ao sintagma verbal plena autonomía, tornando dispensável a presenc;a de
pronomes plenos. Essa complexidade morfológica é altamente funcional,
pois permite ao nível do discurso identificar imediatamente quais sao as
pessoas envolvidas no ato de fala somente através dos clíticos que passam
ser as partes essenciais da orac;ao.
Essa análise para o Tapirapé, que pode a primeira vista parecer por
demais complexa morfossintaticamente, recaptura urna das características das línguas de estrutura ativa. Segundo Klimov (1974) nessas línguas
"as relac;óes mútuas de partes da sentenc;a sao determinadas totalmente
pela posicrao dominante do predicado verbal, enquanto as partes nominais
desempenham o papel de aposic;óes aos afixos correspondentes ao predicado': Retraduzindo essa citac;ao em termos da teoria gerativa, poder-se-ia
dizer que os clíticos sao as posic;óes argumentais e os sintagmas nominais
sao adjunc;óes, podendo ter ordem livre. Na verdade, em Tapirapé a ordem
dos sintagmas nominais é livre, mas a dos clíticos é fixa.
Passemos agora ao exame das formas de referencia pessoal nas formas correferenciais de gerúndio.
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TRANSITIVIDADE E ESTRUTURA ATIVA

,
NAS CONSTRU<(OES DE GERUNDIO

SÉRIE VI

Se nas senten<;:as simples em que há apenas 1 predicado (ora<;:oes independentes), os clíticos referenciais de pessoa exibem, em alguns casos, a
morfologia do tipo ativo, nas senten<;:as complexas, em que há mais de um
predicado (ora<;:oes dependentes), a natureza ativa ou inativa do participante da a<;:ao verbal nao mais condiciona a escolha dos marcadores de
pessoa. Nas constru<;:oes dependentes a oposi<;:áo central para a varia<;:ao
das formas referenciais é a transitividade ou intransitividade dos predicados. Sendo essa oposi<;:ao básica para as línguas do tipo ergativa, examinaremos aqui urna constru<;:ao dependente,6 em que há correferencialidade
dos actantes, conhecida tradicionalmente como."gerúndio':

1ª ind.

xere(t)

1ªexd

are(t)

2ª pl.

pexe(t)

3ª

aoow

we-áypy-r-yro
1ª sg. costas-pano

(6) á-á
wet-eteime
.._ 1ª sg. Sa-ir
1ªsg.- casa para
"Vou para minha casa''
(7)

xe-mona

wexe-we

1ªsg. So-roubar 1.sg.- para
"Roubei para mim''

ere-xe-kyxi

¡ )

2ª sujeito- reflexivo- cortar
"voce se corta'>-

A correferencia na constru~o de gerúndio

a-xe-kyxi
3ª sujeito- reflexivo- cortar
"ele se corta''

A correferencia entre o sujeito e as pessoas pronominais ·de outros
sintagmas tem urna série própria de díticos (série VI) a saber:

As constru~óes dependentes ou ora~óes encaixadas sao formas nominalizadas com as quais
nao corre a série 1, que indica o sujeito dos verbos transitivos e intransitivos dinamicos, nem
o morfema disjuntivo de nega~ao n(á) ... idas outras formas verbais.
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e(t)

(5) a-ma-tarak
xe-aypy-ryro
3ª. A-causativo-rasgar 1ª sg. costas-pano
"Ela rasgou minha camisa''

Exs: (1) á-xe-kyxi
iª sujeito- reflexivo- cortar
"eu me corto"

6

2•sg

Exs: (4) ii-ma-tarak
1ª sg. A-causativo-rasgar
"Rasguei minha camisa"

A correferencialidade. entre o sujeito de urna senten~a simples ou independente e um participante que se encontre em qualquer outro sintagma
da ora~ao é assinalada sempre em Tapirapé, qualquer que seja a pessoa
envolvida.
Quando a correferencia é reflexiva, isto é, se dá entre o sujeito e objeto
pronominal, a forma que exprime o paciente é o prefixo xe-.

(3)

we(t)

Os exemplos abaixo mostram que o controlador da correferencialidade pode ser tanto o sujeito da ora<;:ao transitiva (A) quanto o da intran- ·
sitiva dinamica (Sa) ou estativa (So). O que importa aquí nao é a distin<;:áo
entre agente e paciente, mas a categoría gramatical de sujeito.

A correferencialidade

(2)

1ª sg.

I

Quando a correferencia se dá entre participantes de predicados diferentes
é necessário se fazer a distin~áo entre correferencialidade de sujeitos e correferencialidade de sujeito e objeto.
A correferencia entre sujeitos e predicados se faz como sufixo tradicionalmente chamado "gerúndio" que dá o nome a esse tipo de constru<;:áo, a qual indica a sucessividade, slmultaneidade ou finalidade das a\óes.
O sufixo, que se acrescenta araiz verbal, tem a forma -wo se a raíz termina
em vogal e -a, se a raiz termina em consoante, ocorrendo, entáo, urna
morfofonemica característica (Leite, 1977). Se o predicado da constru\áO
dependente for um verbo estativo o sufixo é -ramo. Assim nos sufi.xos se
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mantém um sistema que diferencia sujeito de verbo transitivo dinamico e
sujeito de verbo transitivo estativo. Já para as formas pessoais proclíticas
é a transitividade ou intransitividade do predicado verbal que condiciona
a varia\áO encontrada nessa posi~o. Se o verbo é intransitivo ocorre na
forma correferencial dependente, a série VI, listada nesta se~o. Se o verbo
é transitivo, o clítico que antecede a raiz verbal é o do objeto, atualizado
pela série III, vista na se~o 2, sendo que, n~ 3ª pessoa, é expressa com.a
variante morfológica i.
Exs: (8) a. á-xaok
we-yytáp-a
1ª sg. Sa- tomar banho i•sg. Sa-nadar-gerúndio
"Fui tomar banho e nadar:'
h. wyra'i
ara-pyyk
i-xoká-wo
io-wo
passarinho iªexcl.A-pegar 3ª O- matar-gerún. 3ª 0 -comer-gerún.
"Pegamos o passarinho, matamos e comemos:'

c. ie ráka á-á
i-pyyk-a
1• sg. Passado
iªsg.Sa-comprar
"eu fui para comprar minha camisa:'

we-aypy-r-yro
1ªsg.costas-pano

d. xe-kaneo

xe-tyél-ramó
i •sg.So-cansado
i ªsg. So-fome-gerundio
"Estou cansado e com fome."

No exemplo a. o verbo da construc;áo dependente é intransitivo dinámico, no b. transitivo e no d. estativo. O exemplo c. mostra que a constru\áO de gerúndio pode combinar na independente e dependente verbos
transitivos com intransitivos (ou vice-versa). Náo há, pois, na coordena\áO, as restricyóes típicas de línguas sintaticamente ergativas, como o Dyirbal. A constru\áo com gerúndio é sintaticamente nominativa.
Se a correferencia for entre o objeto da encaixada e o sujeito da principal, acrescenta-se ao verbo da dependente o sufixo próprio de gerúndio de
constru\óes estativas e a pessoa do objeto é expressa pela forma proclítica
de correferencialidade (série VI), indicadora do sujeito das construcyóes
encaixadas intransitivas. Há, assim, urna mudan\a de valencia e de diátese, o verbo transitivo passando a intransitivo estativo, o sujeito ou agente
sendo cancelado.
Ex.: (9) we-xoká-ramó
a-xayél
1ª sg. S-bater com for~a- gerúndio
1ª sg. S-chorar
"Se voce/ele(s) me bater(em) eu chorarei"

O exemplo acima poderia ser traduzido "Em sendo batido, chorarei':

o que sornado as opera'Yóes realizadas, aproxima essa constru'Yáo das passivas das línguas nominativas e náo das antipassivas das línguas ergativas.
É, porém, urna passiva estativa, que trata o objeto (o) da transitiva como
o sujeito das intransitivas estativas (So). Características de urna tipología
ativa, assim se mantem.
Pelo que foi exposto até agora fica bastante claro que, apesar da necessidade de urna oposi'Yáo gramatical entre constru'Yóes intransitivas e construc;óes transitivas, quase nada há da tipologia tradicionalmente ergativa
nas formas de gerúndio, a náo ser de modo muito indireto, urna vez que
se marca, com o clítico, o sujeito das intransitivas e objeto das transitivas.
Morfologicamente o sistema é tripartido, pois o sujeito das transitivas (A)
é sempre 0. Tem-se, assim, urna forma paras (série VI) outra para o {série
III) e 0 para A.
A HIPÓTESE DA NAO ACUSATIVIDADE

Nesse ponto a hipótese da náo acusatividade de Perlmutter & Postal (apud
Harris, 1982) pode ser avocada. Pela análise por eles proposta segundo a
teoria relacional - e que até certo ponto formaliza a antiga perspectiva de
Sapir (1917) para as línguas ativas norte-americanas - sujeitos de verbos
intransitivos que se identificam com objetos de verbos transitivos tem em
sua estrutura inicial urna posi'Yáo de objeto. Urna série de opera\óes al~m
esse objeto inicial a posi\áo de sujeito final. Foi urna operacyáo de al\amento de sujeito que se viu no exemplo 9.
Para o caso tapirapé, se se quiser explicar a distribui\áo das formas
clíticas, tanto nas ora\óes dependentes quanto nas independentes, essa
proposta só funcionará se ampliada de modo a permitir urna no~o de
sujeito nao apenas gramatical, mas estrutural e abstrata, isto é, um especificador de qualquer tipo de sintagma. Além disso o modelo teórico deve
permitir que o papel semantico, atribuicyáo de caso sejam independentes. Desse modo, os verbos estativos tem nas ora\óes independentes um
sujeito que foi al\ado de urna posicyáo de objeto, posi~o essa que lhe permite o controle da correferencialidade que se viu no exemplo 8d), mantendo ao mesmo tempo o papel semantico de paciente e o caso oblíquo.
Nas constru\óes dependentes de gerúndio se apóe um clítico correferencial (série VI, exs. Sa, c, d) tanto aos verbos intransitivos dinámicos quanto
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aos estativos. No primeiro caso o sujeito nao foi al<rado, tanto que nas ora<róes independentes o clítico referencial de pessoa está no caso nominativo
(série I). Já nos verbos estativos há o al<ramento do objeto no qual foi atribuído o caso oblíquo (série n). Assim a expressao da correferencialidade
por meio de urna série própria só se dá dentro de urna configura\ao de
sujeito. Com os verbos transitivos nao é possível um al<ramento do objeto
porque a posi<rao de sujeito está preenchida pelo morfema 0. Deste modo
nao poderá ocorrer com eles a série que indica a correferencia de sujeitos,
a nao ser que se verifique urna mudan<ra de diátese (ex. 9). Observe-se que
a ocorrencia de marcas de correferencia nos exemplos 4, 5, 6 e 7 obedecem
aexigencia de urna defini<rao estrutural de "sujeito':
-

A

AS EXPLICAyOES FUNCIONAL, SEMANTICA E DISTRIBUCIONAL

A hipótese da nao acusatividade acarreta urna classifica<rao dos verbos em
bases sintáticas estabelecendo classes, específicas de cada língua: urna em
que há movimento do objeto para a posi<rao de sujeito (verbos estativos),
outra em que nao há esse movimento (verbos transitivos) e ainda urna
outra em que nao há objeto (verbos intransitivos). Sendo essa classifica'íªº específica de cada língua, pois se apoia no comportamento sintático
dos verbos o que varia de língua para língua, e permitindo-se que a atribui\ao de caso seja independente do papel semantico e da fun<rao gramatical, nada há de discrepante ou estranho que em Tapirapé um verbo
como "roubar': -mona, seja estativa e outro como "morrer': -mano, seja
intransitivo.
- Em geral, a preocupa\ªº dos trabalhos de cunho estruturalista é
procurar urna explica\ªº de base semantica, funcional ou distribucional,
diferenciadora dos tipos ativo, ergativo ou nominativo. Givón (1984) oferece urna explica<rao funcional para ele as línguas ativas estao.codificando,
através da morfologia, o papel semantico do sujeito, um sujeito agente
recebendo urna marca e o sujeito paciente outra. As línguas nominativas
codificam o papel pragmático do sujeito e as ergativas, a transitividade
de urna senten\a. Pela explica<rao de Givón, só se poderia atribuir a urna
orienta<rao cultural o fato de, em Tapirapé, o verbo roubar ter um sujeito
paciente e morrer um sujeito agente. Assim urna explica\ao de fundo funcional-semantica nao se ajusta ao Tapirapé, por nao ser ele, como já se viu,
urna língua prototípica, como o sao o Lakhota e o Choctaw. Em Lakhota

/

a n1otiva<rao sen1ántica da codifica<;ao do sujeito é inequívoca, como se ve
nos exemplos abaixo (apud DeLancey, 1985).
Exs.:

wa-kte
I A - matar

"eu o matei"

tna-kte
I P - matar

"ele me matou"

wa-niwa
l A - andar
ma-ta
1 P - morrer

,,eu an do,,
"eu morro

))

O Tapirapé nao se ajusta tampouco a explica<rao distribucional de
Ivlerlan (1985). Merlan critica tanto a hipótese sintática da nao acusatividade, por considerá-la artificial semanticamente ao atribuir um objeto-paciente a um verbo como roubar em Tapirapé, quanto as explica<róes
semanticas por nao darem conta de modo transparente e direto das atribui<róes das marcas de agentividade e passividade. Segundo ela a base da
distin~ao entre os verbos intransitivos e os estativos é de natureza distribucional morfol~gica, urna classe sendo majoritária, aberta e produtiva, a
outra minoritária, fechada e improdutiva. As línguas variariam e ter como
classe improdutiva ou produtiva os verbos estativos e os intransitivos.
Em Tapirapé tanto a classe estativa quanto a intransitiva sao abertas e produtivas: qualquer raiz pode ser atualizada como verbo estativo
ou nome (exs.: xe-men-a "meu marido''; xe-men "eu sou casada, tenho
marido"; xe-hyj-a "meu dente" xe-hyn "eu tenho dente"). E qualquer urna
dessas raízes pode ser intransitivizada de modo dinamico.
Ex.:

ii-xe-ma-hyj-akii.t

S- refl. - causativo-dente-causativo
"eu me endentei (pus dentadurar
1ª

Assim haverá tantos verbos estativos quantas forem as bases nominais, classe essa aberta em qualquer língua. E todos os verbos estativos
podem passar para a classe dos intransitivos dinamicos. Os intransitivos
dinamicos também se constituem numa classe produtiva porque há vários
processos como a retlexiviza\ao ou a incorpora\ªº que intransitivizam
urna raiz transitiva e dinamizam urna estativa.
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Alguns autores se preocupam também em determinar qual o trac;:o
semantico que condiciona a ocorrencia das formas ativa e nao ativa.
Assim Van Valin (1977) propoe o Lakhota que a distincyao seja entre a ac;:ao
controlável versus urna acyáo incontrolável. Outro tracyo semantico que tem
sido proposto é o de acyáo voluntária versus acyáo involuntária. Nas línguas prototípicas o sujeito é mais vezes fluído, isto é, o marcador pessoal
varia de acordo com a voluntariedade ou controlabilidade da acyáo verbal.
Assim urn verbo como cair recebe urna marca ativa se a ac;:áo é voluntária
e proposital e urna marca de paciente se a acyáo é involuntária e nao inten. cional. Em Tapirapé encontra-se apenas um exemplo de fluidez de sujeito.
A raiz -ekyj "puxar" admite urna construc;:áo estativa, xe-xe-hyj "eu tusso':
e outro ativa, a-xe-kyj ('puxar algo como urna _perna presa num buraco
ou respirar fundo para descansar após urna corrida: Desconhece-se na
literatura sobre línguas Tupi-Guarani qualquer menc;:áo a produtividade
desse processo. Assim essa distincyáo semantica, ao que tudo indica, nao é
produtiva nem sistemática, como o é para o Lakhota.
Segundo urna perspectiva sintática da hipótese da nao acusatividade
essa diferenc;:a pode ser explicada no léxico com entradas diferentes para o
verbos estativo e o intransitivo dinamico. Aquele teria lexicalizada a forma
reflexiva -xekyj "tossir': já o intransitivo seria produto da incorporacyáo do
reflexivo a raiz transitiva -ekyi. Na primeira ocorre o alc;:amento do objeto
para a posicyáo de sujeito. Na segunda a fo~a de sujeito nao é oriunda de
urn objeto no caso oblíquo, tendo sua marca no caso nominativo (série I).
Deste modo urna explicac;:áo sintática parece mais apropriada para o
Tapirapé. E aceitando-se a hipótese da nao acusatividade há urna semelhanc;:a entre as línguas estativas e as ergativas: ambas tem verbos "intransitivos" em que o sujeito gramatical advém de urn objeto que foi alc;:ado
aquela posic;:áo. A diferenc;:a pode estar na atribuic;:áo de caso: enquanto
nas línguas ergativas o verbo que aleya o sujeito náo atribui caso e papel
temático a seu objeto nas ativas essa atribuic;:áo é feita (Burzio, 1986).

Nas narrativas e mitos, as orac;:oes independentes sao as que ocorrem
na abertura dos textos, com a apresentac;:áo das personagens envolvidas
na trama da ac;:áo, e na descric;:ao do cenário onde se passa o episódio.
Nessa situacyáo a previsibilidade dos participantes é baixa e recursos mais
complexos para a identificac;:ao dos tópicos sao necessários (Givón, 19s4).
O sistema tapirapé de marcadores pessoais nas oracyoes independentes é
bem claro e explícito para urna identificac;:áo rápida dos participantes e dos
tópicos das ac;:oes verbais. Já na orac;:ao dependente, em que a correferencialidade é marcada de forma saliente iconicamente, por meio de prefixos,
s~fixos e morfofonemica específicos, os sujeitos sao altamente previsíveis,
nao havendo necessidade de mecanismos mais complexos para sua identificac;:áo. As construc;:oes correferenciais sáo as que encadeiam as ac;:oes de
urna personagem que seja tópico. Sao elas que retomam urn tópico principal, reintroduzindo após urn intervalo em que ficou num segundo plano
ou saiu de cena. A saliencia fónica dessas construc;:oes dependentes faz
com que baste um sistema·de referencia pessoal relativamente simples.
Outra questao que se liga a complexidade morfossintática das formas
proclíticas em Tapirapé é a ordem vocabular. O Tapirapé é urna língua de
ordem livre e os sintagmas que indicam sujeito ou objeto direto nao tem
marca de caso. A frequencia desses sintagmas plenos é, como em várias
outras línguas da familia Tupi-Guarani, extremamente baixa, tornando
muito difícil qualquer tentativa de se estabelecer quantitativamente urna
ordem básica neutra. A ordem desses sintagmas, quando ocorrem, tem
urna func;:áo pragmática de marcar novo versus velho, conhecido versus
desconhecido, contrastivo versus náo-contrastivo. É quantitativamente
mais apropriado dizer que o Tapirapé é urna língua v. E, com se viu, a
forma verbal é obrigatoriamente acompanhada de marcas proclíticas que
carreiam, num complexo jogo de referencias pessoais cruzadas, todas as
relac;:oes morfossintáticas. É, por isso, que a ordem dos sintagmas plenos,
mesmo nao contendo essas desinencias de caso, pode ser utilizada para
fins pragmáticos.

COMPLEXIDADE MORFOLÓGICA, ORDEM LIVRE E DISCURSO
~
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As classes de verbos intransitivos em línguas
da familia Tupi-Guarani1
em coautoria com
Marcia Damaso Vieira

b)

a-kotok Xáwaraxowi
1ªsg /3ª-ferir Xawaraxowi

Eu feri Xáwaraxowi

e)

xe-kaneo
iªsg -cansado

Eu estou cansado

d)

Korirá xe-kotok
Korirá 1sg.-ferir

Korirá me feriu

ere-nha
2ªsg.-correr

Voce correu

Guarani
(2)

a)

b)

INTRODU<(AO

As línguas da familia Tupi-Guarani tem sido classificadas, segundo urna
taxinomia morfossintática, como línguas de estrutura ativa. Essa classifica~o implica a cisáo dos verbos intransitivos em verbos ativos ("correr~
"danc;:ar': "cantar") e verbos nao ativos ou de estado ("estar/ser feliz~ "estar
cansado': "estar com fome"). Nessas línguas o sujeito dos verbos intransitivos ativos e o dos verbos transitivos tem a mesma marca referencial de pessoa, enquanto que o sujeito dos verbos nao ativos ou de estado é expresso
com a mesma forma que a do objeto dos verbos transitivos. Devido a essa
cisao entre os verbos intransitivos, essas línguas sao chamadas também de
línguas de sujeito cindido. Exemplos desta cisao em Tapirapé, Guarani e
Tupinambá se encontram em (1), (2) e (3) abaixo:
Tapirapé1

(1)

a)

á-poraáj
i •sg -dancrar

Eudan~o

Trabalho apresentado no XIII Congresso Internacional da ALFAL, 2002 em San José - Costa
Rica e publicado. No Resúmenes de potendais do XIII Congresso Internacional da ALFAL. San
José: Universidade da Costa Rica, 2002. Escrito em coautoria com Marcia Damaso Vieira
(Museu Nacional/UFRJ).
1

Os dados aqui apresentados sáo: Guarani, Marcia Damaso Vieira; Tapirapé, Yonne Leite;
Tupinambá, Lemos Barbosa (1956).

ere-nupa- ava ,.1
2ªsg.-bater menino

Voce bateu (n) o menino

e)

ne-porá
2ªsg.-bonito

d)

ava ,.1 ne-nupa
menino 2•sg.-bater

O menino bateu (em) voce

a)

a-bebe
i•sg.-voar

Euvoo

b)

a-i-pysyk
lª.sg. 3•0bj.segurar

Eu o seguro

e)

xe-marangatu
1ªsg-bom

Eusou bom

d)

xe-pysyk
1ªsg,-segurar

Ele me segura''

Voce é bonita

-

Tupinambá

(3)

O fator que condiciona a distribuicyao dos verbos intransitivos em
duas classes nao é de ordem semantica, visto que verbos como "inchar':
"cair': "quebrar" e "morrer': por exemplo, sao tratados morfologicamente
como ativos, enquanto que verbos como "roubar': " mentir" e, em certas
línguas, "falar" sao tratados como nao ativos. Merlan (1985), em bases funcionalistas, e Baker (1996), ao tratar da distinc;:ao em Mowahk, propóem
que os verbos intransitivos ativos e nao ativos das línguas observadas
sejam subcategorizados no léxico como pertencentes a um ou a outro tipo.
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Como o léxico nas abordagens mais conhecidas consiste de un1a estrutura
linear reservada ao registro das idiossincrasias dos itens lexicais, as perspectivas tanto morfológica quanto gerativista clássica nao permiten1 tratar
de comportamentos sintáticos diferenciados dos verbos intransitivos ati ,
.
vos, como se vera a seguir.

1) a possibilidade de incorpora~ao dos sujeitos de certos tipos de
verbos intransitivos (como a-wowot (ativo) "está inchado"; xe-py-wowot "meu pé inchou"; i-iiy (estado) "está doendo; xe-iipin-iiy
"minha cabe<;a dói"), mas nao de outros como "correr': "andar':
etc. Observe-se que tanto intransitivos ativos (mas nao todos),
como nao ativos permitem essa incorpora\'.áo;
2) os verbos intransitivos ativos do tipo "correr': "andar': "nadar'>, etc.
podem receber o verbo leve akiit/uka(r, o qual pode se agregar a
certos intransitivos ativos transitivizados com ma/mo, sem liberar
um causee no caso dativo;
3) aos verbos intransitivos ativos do tipo "acender", "apagar'>, "virar"
e os verbos de estado podem também após transitivizados com o
sufixo ma/mo receber o verbo leve akat/uka(r). Porém há, nesse
caso, a libera<;ao de um causee no caso dativo.
Nesta comunica\'.ªº examinaremos a classifica~ao dos verbos intran sitivos, usando dados do Tapirapé, Guaraní e Tupinambá, a luz da proposta de Hale e Keyser (1998). A hipótese que será defendida é que há.
nessas línguas, dois tipos de verbos intransitivos: os verbos inergativos.
ou "verdadeiros" intransitivos, como "andar': "correr': "nadar" e os verbos
inacusativos, que englobam verbos intransitivos como "apagar'>, "quebrar",
"virar" e os verbos de estado. Como argumenta<;ao serao usados processos
que implicam mudan<;a de valencia verbal como a reflexiviza~ao/ intran sitiviza<;áo, expressa pelo morfema xe/je, e sua interac;:ao com a causéltivizac;:áo/transitiviza<;áo, expressa pelo morfema ma!mo.
A análise permitirá demonstrar o morfema rnal tno exercerá, de
acordo coma estrutura argumental do verho, nm papel <lt"' tr~ n ,i ti vi~;1<ior
ou de causativizador.
A PROPOSTA DE HALE E KEYSER

Para Hale e Keyser (1998), a estrutura argun1ental do~ predtc..aJu~ t\ t:!l l si
mesma, urna sintaxe, em que o núcleo se projeta com seus c<nnplt>nH•ntos

de acordo comos princípios da teoría X-barra, da mesma maneira como
sao projetados os sintagmas na sintaxe. O léxico também permite opera~óes de movimento que obedecem as mesmas restri~oes dos movimentos
sintáticos. Cumpre observar que nessa teoría, também denominada teoria
de forma~ao de verbos denominais e deadjetivais, os verbos sao derivados de nomes ou adjetivos, que se incorporam a verbos leves abstratos ou
,
.
como se vera a segutr.
Dois tipos de representa~oes sao propostas para os verbos intransitivos, apresentadas abaixo.
A estrutura argumental monádica
A estrutura argumental monádica, que representa os verbos inergativos ou
"verdadeiros" intransitivos, como "correr': "trabalhar': "andar': "cantar': é
a mais simples classe de verbos denominais derivados por incorpora<;áo:
sua proje<;áo inicial lexical é simplesmente um verbo e um complemento
nominal, como se ve em (4):

O verbo inergativo resultante é produto da incorpora<;ao do complemento nominal ao verbo, deriva<;ao essa que obedece arestri<;ao de movimento do núcleo.
O verbo leve do tipo "fazer~ "ter': "estar", ao qual o nome se incorpora, pode ser abstrato ou expresso morfologicamente. Nas línguas Tupi-Guaraní, no portugues, no ingles, o verbo é abstrato Já em basco e em
jemez, o verbo leve se realiza foneticamente no composto N +V resultante
da incorpora<;ao do complemento nominal ao núcleo verbal, o que é em si
urna evidencia da existencia de um verbo e um nome na estrutura lexical
dos verbos inergativos.
(5) Basco
barre egin
riso fazer

"

. ,,
nr

(6)

Jemez
sa ' e-a "trabalhar"
trabalho-fazer

Os verbos com estrutura monádica tornam-se diádicos na sintaxe,
já que ocorrem com um sujeito externo aestrutura lexical. É esta estrutura que explica por que os verbos inergativos nao podem ser transitivizados: náo há em sua estrutura lexical um argumento interno na posi~áo de
Especificador, isto é, um NP diretamente dominado por que possa atuar

v:
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como objeto da constru<;áo transitivizada. Ja os verbos maclllsatliVos, ~0mo:
se verá em "A estrutura diádica complexa: podem ser transitlivizados, pQr~
que sua estrutura argumental diádica contém um argumento interno na
posic;:áo de Especificador, que pode atuar como objeto da construc;:áo.

Guaraní

A estrutura diádica complexa

(10)

A estrutura diádica complexa subjaz os verbos inacusativos, como "engordar': "embelezar': "quebrar': "apagar': Nela, o núcleo verbal seleciona um
sintagma adjetival (SA) como complemento. Este sintagma adjetival, por
ter func;:áo predicativa, exige a ocorrencia de uro sujeito SN, que se realiza
estruturalmente em urna posic;:ao interna a projec;:ao 1exical - a de especificador.
Como se disse em 2 .1, os verbos inacusativos podem ser transitivizados por já contarem com um argumento interno aprojec;:áo lexical que·
pode funcionar como objeto sintático da construc;:áo. A transitivi~.
nesses verbos se faz pelo encaixe de estrutura diádica complexa, coIIIQ
complemento de urna estrutura monádica, como se ve em que (7)) e' ~8')',.
em que (8) representa a estrutura incorporada.

b)

konomi a-xe-kotok
menino 3• -refl.-ferir

O menino se feriu

a)

kunha kure o-juka
mulher porco 3•-matar

A mulher matou o porco

b)

kunha o-je-juka
mulher 3-refl.-matar

A mulher se matou

a)

o-s-ausub
3•-3•-amar

Ele o ama

b)

o-ie-ausub
3-refl.-amar

Ele se ama

Tupinambá
(u)

Urna das evidencias de que xe/je é um morfema intransitivizador vem
do fato de que os verbos reflexivizados passam a ser marcados da mesma
forma que os intransitivos nas orac;:oes dependentes.

O morfema ma/mo,
OS VERBOS INTRANSITIVOS DAS LINGUAS

TUPI - GUARAN! REVISITADOS

Hale e Keyser utilizam o teste da tran_sitivilzac;:áo para o reconheciin1ento
das dasses verbais. A fim de discutir o mecanismo de transitivizac;:ao nas
línguas aqui investigadas, apresentaremos inicialmente os morfemas de
mudanc;:a de valencia envolvidos nos processos de (in)transitiviza~ao e
causativizac;:áo.

0 morfema ma/mo, conhecido como causativo, só pode ser afixado a
verbos intransitivos quer ativos, quer náo ativos, licenciando um sujeito
agente (causer). Nessas constru~0es, o causee se manifesta no caso acusativo, como ilustram os exemplos ababco:
Tapirapé
(12)

O morfema intransitivizador je
Nas línguas aquí examinadas, o morien1a xt:-/je-, denominado rdlexivo, intransitiviza o verbo transitivo.
Tapirapé

a-wot
1asg.-boiar

Eubóio

b)

a-ma-wot Ko'a
1-sg.-caus.-boiar Ko'a

Eu f~o Koa boiar

a)

- xee xe-porá
Eu lªsg.-bonita/bela

Eu estou bela

b)

kunha xe-mo-pora
mulher 1•sg.-caus.-bonita

A mulher me embelezou

Guaraní
(13)

kononíi a-kotok kotátaj
menino 3•-ferir _menina

a)

O menino feriu a menina
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Os verbos inacusativos

Tupinambá
a)

b)

syk
mo-syk

Chegar
Fazer chegar

Com base na distin<;:ao entre os verbos intransitivos nas línguas sob
investigac;ao, mostraremos que o morfema mo-/ma- tem urna natureza
dupla. Ele funciona como causativo quando se agrega a verbos inergativos,
mas como transitivizador quando se afixa a verbos inacusativos.
O morfema causativo -akiit/-uka(r)
A causativizac;:ao de verbos transitivos é realizada mediante a sufixa~ao de
akat/uka(r) que tema propriedade de licenciar um causer. Nessas estruturas causativizadas, o causee se manifesta no caso dativo, conforme ilustram os dados a seguir:
Tapirapé
(15)

a)

á-pyro Korápá'i
lªsg.-ajudar Korapá'i

Eu ajudei Korapai

b)

a-pyro-akat Koripi'i-we
lªsg.-ajudar Korápá'i-dat.

Eu fiz Korapai ajudar alguém

mitá xoo o- 'u
crian~a carne 3ª-comer

A crian~a comeu carne

Guarani
(16)

a)

A maioria dos verbos intransitivos morfologicamente nao ativos e ver-

bos ativos que expressam mudan<;:a de estado, como "quebrar': ,,apagar':
((abrir': sao do tipo inacusativo, o que explica a manifesta<;:ao das propriedades a eles associadas, que serao vistas a seguir.
O processo de transitivizaftiO
De acordo com Hale e Keyser, é preciso distinguir entre morfemas causativizadores e morfemas transitivizadores. Os causativizadores podem
ocorrer com qualquer tipo de verbo, independente de sua estrutural argumental. Esse é o caso de sase do japones que aparece agregado a verbos
transitivos, inergativos e inacusativos. O morfema transitivizador é mais
restrito em termos de selec;:ao, visto que só pode ocorrer com verbos inacusativos por possuírem estes, como já se disse, um argumento interno
aproje<;:ao lexical, que podem atuar como objeto sintático nos casos de
transitivizac;:ao.
Propoe-se aquí para as línguas sob investiga<;:ao que com os verbos
inacusativos, ma/mo é um morfema transitivizador. Urna evidencia para
tal afirma~ao vem das constru~oes envolvendo a intera~ao entre ma!mo e
o reflexivo xe!je.
Como já mencionado, o reflexivo só pode ser agregado a verbos transitivos. Acontece que os verbos intransitivos nao ativos, após receberem
ma/mo, podem também ser intransitivizados pelo reflexivo, assim como
acontece com os verbos transitivos.
Tapirapé

b)

Xee a- ' u-uka miti pe xoo Eu fiza crian~a comer carne'
Eu 1ªsg.-comer -caus. crian~ -dat. carne

(18)

a)

xer- yj
1ªsg. -dente

Eu tenho dente

b)

a-xe-ma-hyj
1a sg. - refl. -trans- dente

Eu me endento (ponho a dentadura)

a)

kunha i-porá
mulher 3-bonita

A mulher é bonita

b)

i-xy kunha o-mo-pora
A mae embelezou a mulher
3ª-máe mulher 3ª-trans.-bonita

Tupinambá
(17)

a)

a-iuka
1sg.-matar

Euomatei
Guaraní

b)

o-iuka-ukar ixé-be
3ªsg.-matar-caus. eu- dat.

Ele me fez matá-la
(19)

Apresentaremos a seguir urna proposta para a classifica~ao dos verbos intransitivos, tendo como base os processos de causativiza~ao e de (in)
transitiviza~ao.
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I

e)

kunha o-nhe-mo-pora A mulher se embelezou'
mulher 3ª-refl.-trans.-bonita

Tupinamhá

A incorporafiiO do sujeito
akub

Estar quente

b)

a-i-mo-akub
iªsg.-3ª-trans. quente

Eu o esquentei

c)

a-ie-mo-akuh
i ªsg.-refl. -trans. -quente

Eu me esquento

(20) a)

b) e-i-mo-ee-ukar soó nde-remireko supé Fa~ a sua mulher salgar a carne
2ªimp. -3-ªtrans. -salgada-caus. carne 2poss. -mulher dat

Os verbos inacusativos transitivizados podem ser causativizados com
akát/uka(r). Nesse caso, mo funciona como um elemento transitivizador,
ao passo que akiit!uka(r) atua como causativo, licenciando um sujeito
agente (causer) e liberando o caso dativo para o causee, da mesma forma
que acontece com os verbos transitivos:

Outra evidencia que parece. indicar que os verbos intransitivos e os ativos
que expressam mudan<;a de: estado sao inacusativos vem da possibilidade
de incorpora<;ao de seus sujeitos.
Segundo Baker e1988).,. a incorpora<;ao nommaI está restrita a argumentos internos. Se,mente sujeitos· de verbos intransitivos inacusativos e
objetos de:verbos tnansitivos podem ser incorporados.
Os SUtj_eito de verbos. aqui classmcados como inacusativos podem
ororrerinc.0.rpora-dQs:ao&núcleos verl>ais, enquanto os dos verbos inergativos, nao: permitem él lnCOf}lOJ!a~~

(\Z4) éll);

Tapirapé
(21) a) Korirá ryro a-tarák
Korira roupa 3ª -rasgar

b) Korirá w-yro a-ma tarak
Korirá 3ªrefl. -roupa 3ª-trans.-rasgar

A roupa de Korirá rasgou

Korirá rasgou sua própria roupa

c) are ara ma-tarak akit ixope t-yro
Nós fizemos ele rasgar a roupa
nós i•pl.excl.-trans-rasgar caus 3•.dat..gen.-roupa
h)

Guaraní
A carne está salgada

· carne salgada
b) kunhá o-mo-ee xoo
mulher 3ª-trans.-salgada carne

A mulher salgou a carne
b)
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Minha cahec;a está doendo

xe-aka h-axy
minha- cahec;a 3ª- doer

Minha cabec;a dói

xe-aká-r-axy
minha cabec;a -rel.- doer

Minha cahec;a dói

xe-aba o-kuí
meus cabelos 3ª-cair

Meus cabelos caem

xe a-kuí
meus cabelos-cair

Meus cabelos caem '

Os verbos inergativos

Tupinamhá
(23) a) soó ee
carne salgada

b) xe-apin-áy
iª-cabec;a-doer

Tupinambá
(26) a)

c) xee a-mo-ee-uka kunhi pe xoo
Eu fiza mulher salgar a carne
eu iªsg.-trans.-salgada-caus. mulher dat. carne

Estádoendo

Guarcm:i.
(25) a)

(22) a) xoo ee

i-iy
1ac-doer

A carne está salgada

Os verbos inergativos correspondem aos verbos intransitivos morfologicamente ativos. Conforme se viu, esses verbos tem urna estrutura argu-

mental monádica e, devido a ausencia de um argumento interno lexical
que ocupa a posicrao de Especificador, nao pode ser transitivizado, nem
intransitivizado.
O morfema ma/ mo- atua, entáo, como causativizador e náo como um
transitivizador, que é o processo próprio dos verbos inacusativos.
Essa proposta de análise pode explicar os casos de recursividade de
ma/ mo que ocorrem em sentencyas como as exemplificadas a seguir

sativo, acrescentando sempre um sujeito causer e liberando o caso dativo
para o causee.
Os exemplos abaixo mostram esse uso expletivo. Observe-se que o
causee náo ocorre no caso dativo e a interpretacyáo da construcyáo é de urna
simples causativa.
Tapirapé
ie Xawaraxowi a-ma-xeeg akát
1ªsg. Xawaraxowi 1ªsg. -caus. -falar caus

(30)
Tapirapé
(27) a-ma-xe-mo-on akát Korapai
Eu fiz Korapá'i se pintar de preto
1ªsg.caus. -refl. -trans. preto caus. Korapá' i

Guarani
(31)

oro-mo-nha-uka
1ªsg/2ªsg.-caus.-correr-caus

Guarani
(28) a-mo-nhe-mo-pora kunha
1ªsg.-caus.-refl.-trans.-bela mulher

Eu fiz a mulher embelezar-se

a-i-mo-iebyr-ukar Pindobusu
1ªsg.-3ª-caus.-voltar-caus. Pindobusu

Tupinambá
Eu o fiz se esquentar

A proposta é a de que ma/ mo exerce funcyóes diferenciadas: sua manifestacyáo mais próxima araiz verbal é consequéncia de um processo lexical
de transitivizacyáo. O verbo, após ser transitivizado, pode ser intransitivizado pelo reflexivo, perdendo seu argumento interno, restando apenas o
sujeito externo projecyáo lexical. Com esta nova configuracyáo, tem-se um
verbo inergativo, que náo pode ser transitivizado. O segundo morfema
ma/ mo só pode ter urna funcyáo de causativizador, que libera, na sintaxe,
um sujeito. Com esta análise, o contra-exemplo do Tapirapé, apresentado
por Leite (1994: 84) afirmacyáo de Baker (1988) de que o processo de causativizacyao nao pode ser recursivo esvai-se. A recursividade é aqui apenas
aparente, já que a cada urna de suas ocorréncias ma/mo reflete urna operacyáo diferente.
O verbo leve causativo akát!uka(r) também pode ter dois usos diferenciados, dependendo do tipo de intransitivo que lhe é incorporado.
Com os verbos inergativos, quando co-ocorre com o causativo ma/mo,
pode exercer urna funcyao meramente expletiva, sem ocasionar urna outra
mudancya de valencia.Comos inacusativos, akat/uka(r) tem um uso cau-

a

a

Eu fiz voce correr

Tupinambá
(32)

(29) a-mo-ie-mo-akub
1ªsg. -caus. -refl.-trans. -quente

Eu fiz Xawaraxowi falat

Eu fiz Pindobusu voltar

Essa co-ocorrencia de akat/uka(r) com ma/ mo causativo já havia sido
observada por Lemos Barbosa no Tupinambá (1956:202), ao dizer que:
"se o verbo ao qual se prefixou mo é ativo, ukar nao passa de partícula
de realce[ ...] Neste caso, o complemento de pessoa dispensa supé [o caso
dativo]':
Observe-se que alguns verbos morfologicamente náo ativos se comportam como inergativos em relacyáo co-ocorrencia de ma/mo e akát/
uka(r) expletivo. Este é o caso do verbo "falar" em guarani que pertence
aclasse morfológica dos nao ativos, mas que se comporta diferentemente
dos outros intransitivos nao ativos.

a

Guaraní
(33) a)

nhande-r-u i-jayvu
1ª pl.incl.-rel-pai 3ª-falar

Nosso pai ( pajé) falou

b) nhande-r-u a-mbo-ayvu-uka
Eu fizo nosso chefe falar
1ª pl. ind.-rel-pai 1ªsg.-caus.-falar-caus.

Outra diferencya entre os verbos inergativos e os inacusativos é que
diferentemente dos inacusativos, os verbos inergativos nao admitem a
incorporacyao do sujeito.

CONCLUSÁO

A divisao morfológica dos verbos intransitivos em ativos nao ativos nao
explica a existencia ou ausencia de constru<róes sintáticas, fatos esses que
dependem nitidamente da estrutura argumental dos predicados.
Empreendeu-se, entáo, aqui urna reanálise desses verbos, tendo como
ponto de referencia os processos de transitiviza<ráo e de causativizacráo em
sua interrela<ráo coma reflexiviza<ráo. Mostrou-se, entao, que alguns verbos intransitivos ativos - os que indicam mudan<ra de estado - se comportam sintaticamente da mesma forma que os intransitivos náo ativos e que
verbos morfologicamente do tipo náo ativo podem apresentar o mesmo
comportamento dos intransitivos ativos.
Esses fatos nos levaram a adotar a proposta de Hale e Keyser sobre
classes verbais que propoem urna estrutura argumental interna hierarquizada (configuracional) dos predicados.
Com base nessa teoría, propós-se que o morfema ma/mo- tem duplo
estatuto e que a sua fun<ráo como transitivizador ou causativizador vai
depender da estrutura argumental do predicado envolvido. Esta proposta
reformula a análise das construc;oes causativas em Tapirapé apresentada
por Leite (1994).
Observou-se também que, ao contrário do que as descri~óes atuais
apresentam, o morfema akat/uka(r) nao se restringe aos verbos transitivos, podendo ocorrer com os inergativos, tendo nesse caso, porém, um
papel meramente expletivo.
A

,
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Observé1:'rÓes preliminares sobre a língua araweté1
em coautoria com
Marcia Damaso Vieira

INTRODU<(ÁO

As primeiras observa<roes linguísticas .sobre o Araweté foram feítas por
Viveiros de Castro (1986), em sua premiada tese de doutorado, na qual
realiza um estudo etnográfico, que nao só revela o mundo dos vivos e dos
mortos) a estrutura a vida social, a metafísica desse povo de história trágica, mas também apresenta um apéndice em que constam observac;oes
sobre os sons e "seus possíveis agrupamentos e também a cadeia de possíveis mudan<ras geradoras do sistema fonológico atual.
A descric;áo linguística aqui apresentada resulta de dois períodos de
recolha de dados. 2 O primeiro teve lugar na aldeia Araweté, de 13 a 24 de
agosto de 1995. O segundo se concretizou coma permanencia de urna
semana de um jovem araweté - Tar~ma - ao Rio de Janeiro, em setembro
de 1997.

Artigo publicado na Revista MOARA, Pará. v. 9, i998. Escrito em coautoria com Marcia
Darnaso Vieira (Museu Nacional/UFRJ).
2

O trabalho de campo foi patrocinado pelo Instituto Sócio-Ambiental (Isa) e pelo Prqgrarna
de Pós-Gradua~o em Antropología Social do Museu Nacional (UFRJ)/Finep (convenio n2
76.97.0485-00). Agradecemos a Eduardo B. Viveiros de Castro a oportunidade da viagem, a
revisao final do texto e o constante auxilio em nos introduzir no mundo e lingua araweté, e
a Joao Antonio Moraes, a leitura cuidadosa que tornou o texto mais claro e sua extrema boa
vontade em nos socorrer quando a impressora se recusou a imprimir os símbolos fonéticos.
Porém, os erros de qualquer natureza, que por certo ainda persistem, sao de nossa exclusiva
responsabilidade.
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FONETICA E FONOLOGIA

O sistema fonológico do Araweté, tomando-se por base a reconstru~áo
do proto-Tupi-Guarani de Lemle (1971), resulta das mudan~as arroladas
a seguir.

A oclusao glotal perde seu caráter distintivo.3
As modifica~óes ocorridas resultam nos sistemas fonológicos abaixo
especificados.
Sistema vocálico
Sistema consoantal

ie a~y
pttfkm n rwj h 4

O sistema vocálico
*a > i*/--C nasal #:*akat) > atfi* "cabe<yá'
*a > á / --C#:*kaj > káj "queimar,,; *epyak > etfá "ver"
*a > á I em sílaba final acentuada: *tata > tatá "fogo"
*a > a I nos demais ambientes: *abatí> awat~ "milho"
*y > i *pype >pipe "dentro"; *py'a > piá "fígado"
*i > · f principalmente em ambiente de *r: *pira > p~rá "peixe"; *pir> p~ "pele"
*i > i I nos demais ambientes: *ita > ita "pedra; *'yb > i "árvore"
*o > a I em sílaba final de vocábulo e em penúltima sílaba precedendo *o
*pepo > pepa "asa,,; *ok > a "casa,,; *oo > haa "carne"
*o > u - o - ~ - y nos demais ambientes :
*u > u-o- ~ - y

As vogais nasais a sofrerem mudanc;:as sáo as arroladas abaixo, as
demais continuando sem modificac;:óes.

*o > o - ú - 3 - y
*ü > ú - o - 3 - y

*á > i: *a'jj > hái "semente"

O sistema consonantal
A maioria das consoantes do proto-sistema permanecem. As principais
tendencias de modificac;:áo estáo arroladas abaixo.
*py > tj: *epjak > etfi "ver"
*pw > p: *pwá > pi "dedo"; ko-pwer (tup.) > kape "capoeira"
*t > tf <liante de *i: *kwatiar > kytfi "pintar"; *kwati > kawatjl "coatí"
*k > tf: <liante de I i I e I e I *ker> tfe "dormir"; *akatJ > atfi "cabe~a'';
*kw > k: *kwaracy > karahi "sor
*kw > tf <liante de e ou i: ok-wer (tup.) >a tfe "casa velha''
*c > h: *pycyk> pihi "pegar,,
*j > j em posi~o de coda silábico em final de palavra; [ j ] - [ d3 ] - [ Jl ] em
onset silábico em início de palavra; [ Jl ] em ambiente de vogal nasal
*b > w: *ebek > ewe "barriga"

As consoantes finais, com excec;:áo de *j, e a oclusáo glotal sáo canceladas.
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Devido ao cancelamento das consoantes finais, que acarreta o contraste em posi~o final de palavra entre vogal oral, vogal nasal e vogal
seguida de consoante nasal e a inexistencia de oclusivas pré-nasalizadas,
fatos que justificavam a postulac;:áo de vogais nasais fonemicas, o trac;:o de
nasalidade nas vogais deixa de ter um valor distintivo e as vogais nasalizadas podem ser representadas pela sequencia Vn. O fonema africado
palatal deriva das modificac;:óes ocorrentes com *py, *ti, *ki, *ky, *ke, *kwe
e *kwi como se pode verificar acima.
A representac;:áo das variantes [~] - [1] por / ~/ e a varia~áo [u] - [o] [~] - [y]5 por /y/ capta a simetría do sistema e a perda de distintividade do
trac;:o [arredondado], mudanc;:a privativa do Araweté, foneticamente motivada pela natureza em geral pouco arredondada das vogais posteriores das
línguas Tupi-Guaraní (cf. Soares & Leite, 1991). Assim a oposic;:áo entre as
vogais passa a ser feíta em termos da anterioridade positiva ou negativa e o
arredondamento, distintivo nas outras línguas da familia, se torna um trac;:o
redundante.
A existencia de pares mínimos como [hepi] "meu pé": [hep~] "minha
pele": [hepe] "meu caminho'': [hepa] "minha máo''; [iwity] "vento": [iwiti]
"morro'': [awat~] 'milho" constituem evidencias de que [~] tem um estatuto fonemico. Há, aparentemente, um debordamento entre o alofone [~]
de /y/ e o de /~/. A diferenc;:a é que, no primeiro caso, existe a alternancia
[y], [o], [u] e[~] e a realizac;:áo do alofone [~] é menos breve do que a realizac;:áo do [~] do fonema /~/.
3

4

O cancelamento da odusáo glotal quando seguida de /~/ pode acarretar o recuo do acento
da última para a penúltima sílaba: *ka'í > ká~ "macaco':
Para facilitar a digita~áo utilizaram-se os símbolos y, x e j para representar, respectivamente,
a vogal posterior ou central alta náo arredondada, a africada palatal surda e a aproximante
palatal.
Um estudo quantitativo de cunho laboviano poderá determinar as variáveis linguísticas
(posi~áo da sílaba na palavra, tipo de vogal ou consoante antecedente e subsequente, etc.)
e sociais (faixa etária, genero, origem etc.) que condicionam essa variayáo aparentemente
"livre':

O fonema /r/ realiza-se em posic;áo inicial de palavra e em ambiente
de /~/ ou como urn flepe alveolar fricativizado, como urna fricativa dental
sonora ou como urna oclusiva alveolar.
Verificou-se apenas urna ocorrencia do som [b] na palavra [bioe] ,
autodesignac;áo do grupo.
MORFOLOGIA E SINTAXE

Do ponto de vista morfológico, o exame da marcac;áo de casos dos prefixos indicadores de pessoa, sujeito e objeto mostra que o Araweté é urna
língua do tipo ativo. Por tal se entende urna língua em que o sujeito dos
verbos transitivos e intransitivos ativos sáo expressos pela mesma série de
prefixos pessoais, enquanto que o objeto do verbo transitivo tem a mesma
forma de pessoa dos verbos intransitivos de estado. Esta forma coincide
com a série que marca o possuidor nos nomes, como se ve em (1)

b.

heky a-ry
eu- ky. iªsg-trazer

"eu o trouxe"

a-xe-pytan
i•.sg-dormir-querer

"eu quero dormir"

c.

he-nypin
i•.sg.-bater

ky
ky

ne
voce

"voce me bateu"

d.

he-tiriman
iª.sg.cansado

ky
ky.

he

"eu estou cansado"

Eu

Nao há, em Araweté, morfemas cumulativos para expressar a relac;ao
de 1ª pessoa sujeito e 2ª objeto, que sao encontradas em outras línguas da
família Tupi-Guarani, como o Tapirapé (Leite, 1990), Asurini do Trocará
(Vieira, 1987), Tupinambá (Rodrigues, 1953; Barbosa, 1956), Asurini do
Xingu (Monserrat & Irmazinhas de Jesus, 1998), Kayabi (Dobson, 1988),
Guarani Antigo (Montoya, 1876), Mbyá (Dooley, 1982), Kaiwá (Jensen,
1989), Chiriguano (Dietrich, 1986), Wayampi {Jensen, 1989), Kamayurá
(Seki, 1982). Também náo há os morfemas descontínuos indicadores da
relac;áo sujeito de 2ª pessoa e objeto de 1ª pessoa, que se encontram em
algumas das línguas mencionadas acima: Tapirapé, Asurini do Trocará,
Tupinambá, Asurini do Xingu, Guarani Antigo.
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ne-nypin
2ªsg.-bater

ky
ky

he
eu

"eu batí em voce

b.

ne-r-exan
2ªsg.-rel-ver

ky
ky.

yre
nós

"nós batemos em voce'

he-r-exan
i ªsg. -rel.-. ver

ky
ky.

ne
2ªsg.

((

c.

(2) a.

O sistema de prefixos de pessoa

(1) a.

A expressáo da estrutura ativa, em Araweté, nao se manifesta apenas na relac;ao entre a 1ª e 2ª pessoas e a 3ª, quer sujeitos, quer objetos.
Tal como em Aweti (Monserrat, 1976), o sistema de referencia pessoal do
Araweté nao é um sistema ativo de plena realizac;áo apenas quando a 3ª
pessoa está envolvida. Nestas duas línguas, a estrutura ativa se manifesta
em todas as relac;oes de pessoa, a ordem dos constituintes determinando
as func;oes gramaticais de sujeito e objeto.

A

•

»

voce me viu

Nos exemplos acima, ve-se que o objeto vem sempre contíguo a
esquerda do verbo. Já o sujeito é urna forma livre que pode ocorrer tanto
antes quanto depois do predicado verbal, como mostram os exemplos (3)
/

abaixo.
(3) a.
b.

"eu bati em voce"

ky

ne-nypin
2•sg.-bater

ky
ky

he-nypin
i•-bater

"voce me bateu"

he
eu

ky

ne
voce"

Nesses casos, ocorre a incorporac;ao (vide sec;ao 'Incorporac;áo'
adiante) obrigatória do objeto pronominal ao verbo.
Nas construc;oes, como as exemplificadas em (2), em qúe há o envolvimento da 1ª e 2ª pessoas, podem co-ocorrer as formas jepe e pejepe, que
estáo ligadas tanto ao sujeito quanto ao objeto de 2ª pessoa, jepe para o
singular e pejepe para o plural.
(4) a.

b.

he-r-exan
i•sg. -rel.-ver

ky
ky

pe (pejepe)
voces (2ª pl)

"voces me viram"

pe-nypin
2•pl.-bater

ky
ky.

he (pejepe)
eu (2ª pi.)

"eu bati em voce

Quando o objeto é a 2ª pessoa e o sujeito é a 1ª pessoa, pode ocorrer
urna outra construc;áo, em que as formas jepe e pejepe sao obrigatórias,
por ser a única manifestac;áo do objeto de 2ª, urna vez que o prefixo pes171

soal que antecede o verbo é urna marca de concordancia do sujeito de 1ª
pessoa, como mostra (5) abaixo
(5) a.

b.

a-nypin
1ªsg. -bater

ky

a-exan
1ªsg.-ver

ky

ky
ky

he
eu

jepe
voce

"eu bati em voce))

he
eu

pejepe
voces

((

A

•

A))

eu vi voces

(8)

Em Araweté, a forma para a primeira pessoa plural inclusiva, presente
na maioria das línguas da familia Tupi-Guaraní, só ocorre como pronome
livre, nao existindo como prefixo possessivo ou indicador de objeto ou
morfema de concordancia.
(6)

jane
nós (incl.)

"nós todos fomos"

u-jy-nypin
3ª- rec.-bater

((

eu corte1 meu pe

"eles batem uns nos outros,,

AS EXPRESSÓES DE TEMPO, MODO E ASPECTO

Assim como em outras línguas da familia Tupi-Guaraní, em Araweté existem sufixos que marcam o tempo (passado e futuro) nos nomes:
(9) a.

b.

"eu vou para minha casa,,

he-a-ri
1ª poss.-casa-fut
he-a-xe
1ªposs.casa-pass.

nowi
aquela

'~quela

now1

'l\quela é a minha ex-casa''

é a minha futura casa,,

aquela

O tempo nos verbos

b.

a-mo-pen-ky he
iªsg.-caus.-quebrar-ky eu

c.

a-he
1ª-sg.-ir

te-xe
i ªrefl. -dormir

"eu vou dormir,,

d.

a-kary
i ªsg.-comer

he
eu

"eu estou comendó'
(sentado)

te-pa
1ªrefl. -mao

te-en
1ªrefl. -aux.

"eu quebrei minha mao

O quadro abaixo visualiza o sistema de prefixos pessoais do Araweté

Na maioria das línguas da família Tupi-Guaraní, a no<rao de tempo nao é
expressa morfologicamente. 6 Assim, a mesma forma verbal pode ser traduzida nos tempos presente, passado ou futuro, dependendo do contexto
ou dos elementos adverbais com os quais co-ocorre.
Em Araweté, nao foram identificadas tampouco expressoes morfológicas de tempo. Os morfemas que parecem traduzir urna ideia temporal
sao mais bem analisados como partículas evidenciais ou discursivas.

A partícula ky

QUADRO DE PREFIXOS PESSOAIS
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b.

he
eu

O tempo nos nomes

a-he
te-aj-we
iªsg.ir iªrefl. casa-para

Série subjetiva

Série objetiva

Série reflexiva

1sg

a

he

te

2sg

ere

ne

e

y

h~i~0

y

ipl

yry

yre

yry

2pl

pe

pe

pe

3

a.

a-ji-pi-kan-ky
1ªsg. -refl. -pé-cortar ky.

Tempo

Há em Araweté, assim como em Tapirapé, Asurini e Kamayurá, urna
série de prefixos que indica a liga<;ao anafórica entre o sujeito antecedente
e a pessoa (a) do possuidor nos nomes; (b) do complemento de urna posposi<rao; (c) do sujeito de verbos auxiliares e de formas verbais intransitivas dependentes.
(7) a.

A série de pronomes independentes é igual asérie objeth;a, com exce<íªº da 3ª pessoa singular que nao é realizada lexicalmente e da 3ª do plural
que se expressa por win.
Como nas demais línguas Tupi-Guaraní, há também prefixos de objeto
reflexivo e recíproco.
.
,,,

Existe em Araweté urna partícula ky, ausente em outras línguas da familia
Tupi-Guaraní, que a primeira vista parece ser indicadora de tempo passado, urna vez que pode ser traduzida pelo passado em portugues:
6

O morfema ta(n) que se sufixa ao verbo principal em algumas línguas da familia Tupi-Guaraní é interpretado por certos investigadores como desinencia temp~r~ de futuro
(vide Nicholson, 1978). Vieira (1995), todavía, analisa o sufixo ta(n) do Asunm do Trocará
como sendo a forma reduzida do verbo leve pota(n) "querer'~

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

173

(10)
(11)

a-y
1ªsg.-comer
Eryary
Eduardo

ky
ky
ky

he
eu
he-nypin
1ªsg. -bater

ky

p~ran

"Eu comi pei.xe"

peixe
"O Eduardo me bateu"

Cumpre notar, porém, que ky também pode ser empregado em senten~s que nao possuem urna interpreta~o de tempo passado:
(12) nan

ky

neg.

ky

maj
nype we "Nao há cobras no caminhó'
cobra caminho-pelo

(13) a-kary
ky
iasg. ·C omer ky

he
eu

ky

he
eu

(14) he-ryiman
iªsg.-fome
(15) a-pitykan
iªsg.-lavar

ky
ky

ky

he
eu

te-ja
iªsg.-ir

"Eu já vou comer"

essa partícula nao tem o estatuto de marcador de tempo. Quando tempo é
urna categoria morfologicamente expressa numa língua, sua presen(j'.a nao
pode ser facultativa.

A partícula ne
Nas orac;:óes de propósito em Tupinambá, Tapirapé e Asurini do Trocará,
quando o sujeito é de 1ª pessoa, ocorre urna partícula ne, que indica o
compromisso do falante com a realizac;:ao da ac;:ao expressa pelo verbo.
Ne também ocorre nas orac;:óes de propósito em Araweté, como se pode
depreender do exemplo abaixo, podendo ser interpretado como uma partícula intencional.

"Eu estou com fome"
typái
roupa

(17) a-jykan
ky he p~ran [t-a-ry ne he] "Eu matei peixe para trazer"
iªsg.-matar ky eu peixe prop.1ªsg.-trazer ne eu

"Eu lavo roupa"

O verbo "ir" e a nOfdo de futuro

Os exemplos acima mostrara que ky pode ser usado em construc;:óes
que nao possuem nenhum elemento temporal ou aspectual em comum.
Nos casos acima, ky adquire um sentido existencial (12), aspectual inceptivo (13), de tempo presente com verbos nao ativos (14), e de aspecto habitual (15).
A ocorrencia de ky em estruturas com interpretac;:oes temporal e
aspectual táo distintas possibilita a interpretac;:ao dessa partícula como
um evidencia!, cuja subespecificac;:áo náo se pode ainda determinar, por
serem os dados disponíveis compostos apenas de frases descontextualizadas. Assim, náo se sabe se ky indica se a informac;:áo resulta de experiencia
direta ou indireta, ou se traduz urna suposic;:ao, inferencia, etc. É provável,
entáo, que ky tenha um valor modal, urna vez que parece expressar a atitude ou crenc;:a do falante em relac;:ao aproposic;:áo.

Assim como ocorre em outras línguas da familia Tupi-Guaraní, a noc;:áo
de tempo futuro pode ser expressa em Araweté por urna construc;:ao perifrástica constituída pelo verbo "ir,, seguido de urna forma nao finita do
verbo principal:

he
eu

awat~

milho

tan
tan

"Eu vou comer milho"

Observe-se, todavía, que a ocorrencia de tan nao é obrigatória para
indicar a ideia de tempo futuro. Essa opcionalidade é um indicador de que
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(19)

a-he p·ran
1ªsg. -ir peixe

I

"Eu vou dormir"

y
comer

"Eu vou comer peixe"

Existe, em Araweté, um sufixo he, também encontrado em Mbyá-Guarani, que indica o modo desiderativo:7
(20) he
eu

Também foi observada em Araweté a existencia da partícula tan com interpretac;:áo de futuro e que aparece , em geral, em posi~o final na orac;:áo:
a-y
1ªsg.-comer

a-he ~e-xe
1ªsg. -ir 1ªsg. -dormir

Modo

A partícula tan

(16)

(18)

ky

p~ran

ky

peixe

a-y-he
"Eu quero comer peixe"
iªsg.-comer -des.

Há também o modo contrafactual, presente em outras línguas Tupi-Guaraní, expresso pela partícula pane, que indica ou que ac;:áo foi frustrada ou que a proposic;:áo náo é verdadeira:
7

Xe é o morfema desiderativo em Mbyá-Guarani:
Xee
eu

pira
peixe

a-u-xe
1ªsg-comer-des

"Eu quero comer peixe"

175

(21) ere-manon pane ky
2ªsg-morrer pane ky

ne kaaryme
voce ontem

"Voce quase morreu ontem"

Aspecto
O aspecto progressivo e os verbos auxiliares

he
eu

te-ka
i ªsg. -estar

(23) ere-kary
2ªsg.-comer

ne
voce

"Eu estou dormindo"

e-en
"Voce está comendo''
2ªsg.-sentar

A

Note-se que essas constru~óes com verbos auxiliares se caracterizam
pelo fato de que tanto o verbo principal quanto o auxiliar apresentam marcas de concordancia de sujeito,8 assim como acontece no árabe e em línguas africanas.
Abaixo estao relacionados alguns dos verbos auxiliares encontrados
emAraweté:
(24) en "sentado''; 'in "em pé";jy "deitado'';ja "ir"; ka "estar"

A reduplicaplo e o aspecto iterativo
Como em várias línguas da família Tupi-Guarani, a reduplica~ao é usada
para indicar o aspecto iterativo, como se pode ver no exemplo (25).
(25) y-ma'e-ma'e
3ª-olhar-olhar

Jyni

he
Yonne para

"Eles ficam olhando para a Yonne"

O aspecto completivo

Em Araweté, como em outras línguas da família Tupi-Guarani, o aspecto
completivo é expresso pelo verbo "acabar': ao qual se incorpora o verbo
principal.
(26) a-kary-pan

iªsg.-comer-acabar
8

ky

ky

Nos contextos de elicita~ao direta, obtem-se as ordens vso e sov, sendo a
primeira a mais comum em termos de frequencia:
(27) a. y-nypin

Da mesma forma que em Kayabi, Asurini do Trocará, Tapirapé, Mbyá,
Guajajara e Tupinambá, a no~ao de aspecto progressivo é dada mediante
a presen~a dos chamados verbos auxiliares, como os posturais ("sentado':
"deitado': "em pé"), os de movimento ("ir"e "vir") e os que correspondem
a "estar" em portugues.
(22) a-xe
1ªsg.-dormir

A ordem sintagmática

he "Eu acabei de comer"
eu

A forma pessoal empregada com o verbo auxiliar pertence asérie reflexiva.

3ª-bater
b. Eryary
Eduardo

ky Eryary Eriene
ky Eduardo Eliene

"O Eduardo bateu na Eliene''

vso

ky Eriene
ky Eliene

"O Eduardo bateu na Eliene"

sov

y-nypin
3ª-bater

Além de vso e sov, a ordem osv também é observada. Comparem-se os dados a seguir, que traduzem a frase "Eduardo comeu peixe'':
(28) a.

ky

vso

ky

Eryary
Eduardo

peixe

Eryary

ky

p~ran

y-y

SOY

p~ran

ky

Eryary

y-y

osv

y-y
3ª-comer

b.
c.

p~ran

Observe-se que as ordens svo, vos nao foram atestadas nos dados até
agora coletados.
Estabelecer a ordem básica do Araweté nao é urna tarefa das mais
simples, já que tanto sov quanto vso sao possíveis nos contextos de elicita~ao direta. Nos trabalhos de cunho estruturalista, a ordem básica é
estabelecida pelo critério de frequencia e neutralidade pragmática, o que,
no caso, autorizaria, pela frequencia, a ordem vso e, pela neutralidade, os
tres tipos de ordem. Também nesse modelo, a restri~ao de ocorrencia de
outras ordens nao é explicada.
A abordagem gerativa permite tanto contornar esse impasse ao postular urna ordem subjacente, nao necessariamente a mais frequente, da
qual as demais podem ser derivadas, quanto explicar as restri~óes de
ordem. Como hipótese preliminar, sugere-se aquí que sov seja a ordem
básica devido aos seguintes fatos:
a) línguas do tipo vso possuem svo como ordem alternativa, segundo
os universais de Greenberg (1966). Em Araweté, todavia, nao foi observada essa possibilidade;
b) quando algum elemento adverbial ou posposicionado ocorre como
o primeiro constituinte da ora~ao, ou na posi~ao de tópico ou de foco ou
nas constru~óes interrogativas, a ordem é sempre sov:
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(29)

he
kaaryme
ky
ky
eu
ontem
"Ontem eu plantei mandioca"

marira
mandioca

tin
plantar
Top. SOV

(30)

yre
type-yhy
ky
,
nos
ky
todos
"Todos nós comemos peixe"

p~ran

y
comer
Top. SOV

peixe

Tal fato parece indicar que a primeira posic;ao da ora<;ao está reservada ao elemento com o estatuto de foco ou de tópico. Como, nestes
casos, os tipos vso e osv nao sao observados, pode-se sugerir que estes
sao derivados de sov através de urna regra de movimento que desloca, no
primeiro caso, o verbo, e, no segundo, o objeto, para a posic;ao inicial a
esquerda da ora<;ao, para a posis;ao de foco/tópico.
A partícula ky, aqui tratada como um evidencia!, parece ser um delimitador de fronteira de sentenc;a. Segundo Muysken (1995), em sua análise sobre o Quechua, os evidenciais sao gerados em urna posic;ao fora da
sentens;a e tem a fun<;ao de marcador de foco. Assim, os elementos que
ocorrem asua esquerda sao interpretados como foco. Adotando essa proposta de análise para os dados do Araweté, pode-se sugerir que, mesmo
sem qualquer marca explícita na senten<;a, quando o verbo aparece em
posic;ao inicial, a ora<;ao se reveste de forc;a evidencia!. Quando é o sintagma nominal que ocorre em posi<;ao inicial, ele recebe interpreta<;ao de
foco. Seguindo-se a análise de Muysken, podemos sugerir que ky, além de
partícula evidencia!, é tambéin um marcador de foco.
Outra possibilidade de interpretac;ao é a de que constru<;óes como as
exemplificadas em (29) e (30) sejam o resultado de urna incorpora<;ao do
objeto ao verbo, formando urna unidade composta. Esse tipo de incorporac;ao se assemelha aos compostos sintéticos do ingles truck-driver, taxi-driver "motorista de caminhao': "motorista de táxi': A ser confirmado
esse tipo de interpreta<;áo, a argumentac;ao para o estabelecimento de urna
ordem básica sov perde sua validade. Observe que essas formas sao as da
construcyáo denominada Indicativo II, que se verá a seguir.
O INDICATIVO II: TOPICALIZA<;ÁO/FOCALIZA<(ÁO E INTERROGA<(ÁO

Em algumas línguas da familia Tupi-Guaraní, quando um elemento adverbial ou posposicionado ocorre topicalizado, focalizado ou é interrogado, o

verbo adquire urna morfologia especial, dependendo da pessoa do sujeito:
3ª pessoa em Tapirapé e Asurini do Trocará e 1• e 3ª em Tupinambá.
Esse tipo de construc;áo é denominado na literatura de Indicativo n
(Rodrigues, 1953), e se caracteriza pelo acréscimo de um sufixo ao verbo e
de prefixos de pessoa distintos daqueles que ocorrem nos verbos intransitivos regulares.
Em Araweté também se observa urna construc;ao especial, quando
um advérbio ou sintagma posposicionado ocorre como o primeiro constituinte da senten<;a. Esta construs;ao nao se restringe apenas a algumas
pessoas, já que ocorre em sentens;as com sujeitos de 1ª, 2ª e 3ª pessoas:
(31)

a.

ere-kary
2ªsg-comer

ky
ky

ne
voce

"Voce comeu"

b.

kaaryme
ontem

ky
ky

ne-kary
2ªsg-comer

"Ontem, voce comeu"

(32) mee we pyky ne-hi typan i pinan "Com o que a sua mae costura saia?"
o que com inter. ky 2•sg.poss.-máe saia costurar

Note-se que, em Araweté, o verbo intransitivo tem o seu sujeito
expresso por meio de prefixos objetivos; já o verbo transitivo é desprovido de prefixos de pessoa e vem precedido apenas pelo objeto nominal
ou pronominal.
As constru~oes interrogativas
As palavras interrogativas correspondem a pronomes indefinidos, seguidos da partícula interrogativa -pa. Comparem-se os exemplos 33a e 34a
em que ocorrem os pronomes indefinidos com 33b e 34b em que ocorrem
palavras interrogativas:
(33) a. awan ky marakayan y-jykan y-ha ky"Alguém matou o cachorro e foi embora"
alguém ky 'cachorro 3ª-matar 3-ir ky

b. awan
quem

pa
inter

y-wahen
3•-chegar

(34) a. Eryary ky mee hery
Eduardo ky coisa trazer

hajwe
amanha

"Quem chega amanhá ?"

"O Eduardo trouxe coisas"

b. mee pa ne ere-y pitymó
"O que voce vai comer anoite?'
o que inter. voce 2ªsg.-comer noite
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As interrogativas do tipo sim/náo sao formadas com o auxilio da partícula interrogativa pa, que se posiciona após o constituinte interrogado:
(35)

ne-tiriman
2ªsg. -cansado

pa
inter.

ne
voce

"Voce está cansado?"

(40)

Quando advérbios e elementos posposicionados sáo interrogados, a
forma verbal é a de Indicativo II:
(36) awan
quem

ne py ky ne p~ran meen "Para quem voce deu peixe?"
para int. ky voce peixe dar

Note-se que, em (36), o verbo está desprovido de marcas de sujeito.
Quando, porém, é o sujeito ou o objeto o elemento interrogado, o verbo
aparece flexionado normalmente:
(37) mee pa
ne
ere-myjon e-en
"O que voce está fazendo?"
o que inter. voce 2ªsg.-fazer 2ªsg.-estar
As construc;:óes interrogativas do Araweté tem características muito
semelhantes aquelas verificadas nas outras línguas da família Tupi-Guarani, conforme descritas por Brandon e Seki (1981).
As construc;:óes negativas
O marcador negativo sentencia!, em Araweté, difere daquele encontrado
em outras línguas da família Tupi-Guarani nas quais se utiliza o morfema
descontínuo n(a) .. .ihi.
A negac;:áo sentencia! é feita por meio do acréscimo do marcador
negativo nan posposto ao verbo principal
(38)

y-kary
nan
3ª-comer-neg

Eryary

sufixo de negac;:áo, ejmi, característico das estruturas nominais das outras
línguas da familia. Este sufixo de negac;:áo pode se agregar ou ao verbo
principal ou ao verbo auxiliar:

"O Eduardo nao comeu"

ajete
neg.

(41) a. ajete
neg.
b. ajete
neg.

he-kary-ejmi
1ªsg. -comer -neg.

kymete
Hoje

"Hoje eu nao comi"

Marcia u-ha-ejmi pariri ti "A Marcia nao foi pegar banana"
Marcia 3ª-ir -neg. banana pegar
•
Marcia y-há partn
ti-ejmi ''A Marcia náo foi pegar banana"
Marcia 3ª-ir banana pegar-neg.

A quantificac;:ao
A quantificac;:áo em Araweté pode ser expressa por advérbios e sufixos
verbais e nominais, como ocorre em Asurini do Trocará (Vieira, 1995).
Esse tipo de quantificac;:áo é denominado na literatura de quantificac;:áo
adverbial, e difere do tipo quantificac;:áo expressa por determinantes (cf.
Partee, 1995).
Urna evidencia de que os quantificadores tem um estatuto de advérbio é que, ao ocuparem a primeira posü;áo a esquerda da sentenc;:a, eles
engatilham o Indicativo 11 (vide exemplo 30).
Os quantificadores na forma ~e sufixos verbais podem ter escopo
sobre o verbo, o sujeito intransitivo ou o objeto, mas náo sobre o sujeito
transitivo.
(42) ere-kan tin
ky ne paratyi "Voce quebrou todos os copos"
2ªsg. -quebrar-todos ky voce copo
(43) y-ji-kan-tin
3ª-refl.-quebrar-todos

paratyi
copos

"Todos os copos se quebraram''

Eduardo
Estruturas coordenadas e subordinadas

No caso dos verbos de estado, o morfema nan pode aparecer posposto ao verbo ou como o primeiro elemento da orac;:áo:
(39) a. he-tiriman nan he
1ªsg. -cansado neg. eu
b. nan he he-tiriman
neg. eu 1ªsg.-cansado

"Eu nao estou cansado"
"Eu nao estou cansado"

Observou-se ainda um outro tipo de negac;:áo sentencia!, que envolve
um elemento negativo adverbial na primeira posü;áo da sentenc;:a e um
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Em Araweté, existem morfemas específicos, náo observados nas demais
línguas da familia Tupi-Guaraní, que ocorrem para expressar a coordenac;:áo de duas orac;:óes. A forma do segundo verbo, nesses casos, é a de
um verbo dependente que, quando intransitivo, recebe a série de prefixos
reflexivos (correferenciais), mas quando transitivo é desprovido de marcas
de pessoa.
(44) a-kary
ky
1ªsg.-comer ky

he
eu

te-xe
1ªsg.-dormir

nine
coord.

"Eu comi e dormí"
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Nas oray6es subordinadas temporais, também ocorrem conjunc;:oes:
(45) Eryary y-wahen riri
ky he-kary "DepoisqueoEduardochegou,eucomi,,
Eduardo 3•-chegar depois ky eu-comer

Essas conjunc;:óes sáo empregadas quando náo há correferencialidade
entre o sujeito das duas orac;:óes. Quando há a correferencialidade é entre
um objeto e um sujeito, emprega-se a partícula (ra)me.
(46)

he
eu

ky a-exa
ky 1ªsg.-ver

y-manyn me
3ª-morrer me

"Eu o vi morrendó'

A incorporac;:áo nominal é um processo presente em Araweté; processo
esse também encontrado em outras línguas da família.
a-kary
1ªsg. -cavar

ky
ky

he
eu

iwi
terra

b. he-iwi-kary

"Eu cavei terra"
"Eu cavei terra"

1ªsg. -terra-cavar

Diferentemente do que ocorre nas outras línguas da familia com
incorporac;:áo nominal, em Araweté, quando o nome se incorpora ao
verbo, este fica marcado com urna forma de sujeito, igual a dos verbos
de estado. Em (47a) o sujeito de 1ª pessoa é realizado pela forma ativa a-,
enquanto que em (47b), após a incorpora<;:áo do nome, a forma prefixada
é a de verbo de estado é he-.
O processo de incorporac;:ao que parece ser mais produtivo e que é
denominado, na literatura, possessor-stranding, se caracteriza pela incorporac;:áo ao verbo do elemento possuído, como mostrara os exemplos a
seguir:
(48) a. y-ywa ky Eryary Biraw
3•-furar ky Eduardo Biral
h. y-pa-ywa
ky
3•-mao-furar ky

(49) a.

Y-e
ky
3ª-apagar ky

b. He

ky

eu

ky

tatan
fogo
tatan
fogo

"O fogo apagou,,
a-my-e
"eu apaguei o fogo,,
1ªsg-caus.-apagar

,
,
O ARAWETE E A FAMILIA TUPI-GUARAN!

Incorpora<;:ao

(47) a.

Outro tipo de incorporac;:áo, existente em Araweté e em outras língua
da familia Tupi-Guaraní, é o de construc;:oes causativas, entendidas como
derivadas de duas orac;:óes pelo alc;:amento do verbo da ora<;:ao encaixada
ao verbo causativo, de natureza afi.xal, da orac;:áo principal (Baker, 1988).

pa "O Eduardo furou a mao do Biral,,
mao

Eryary Biraw
Eduardo Biral

"O Eduardo furou a mao do Biral,,

O aspecto completivo (vide a sec;:áo 'O aspecto completivo') pode ser
interpretado como um caso de incorporac;:áo verbal, urna vez que o lexema
pan ocorre como verbo independente com o sentido de "acabar':

O exame do vocabulário nuclear indica, pela alta incidencia de cognatos,
que o Araweté é urna língua da familia Tupi-Guaraní. Se os critérios propostos por Lemle (1971) forem aplicados, o Araweté se liga geneticamente,
num primeiro plano, ao subgrupo composto pelo Asurini, Guajajara,
Parintintin, Kamayurá e Urubu, pela mudanc;:a compartilhada *py > tf e
*c > h . Em outro nível estaría mais próximo do Asurini e do Guajajara pela
mudanc;:a do sistema vocálico e pela perda da nasalidade vocálica, urna vez
que nao tem o sistema clássico de seis vogais orais e seis nasais (Lemle,
1971). Essa mudanc;:a pode ser descrita como um processo em cadeia (cf.
Castro, 1986; Soares & Leite, 1991) e se verifica também em Tapirapé, Asurini e Guajajara. No entanto, essa cadeia em Araweté parece ter caminhos
próprios, sendo impulsionada pelo pouco arredondamento das vogais
posteriores que leva a perda da distintividade do trac;:o [arredondado],
dando origem a um sistema fonologicamente diferente do das demais línguas com apenas cinco vogais. Os critérios de Lemle falham por classificar
as línguas que perdem as consoantes finais, como o Araweté, como dialetos Guaraní, que náo compartilham da mudanc;:a *py > tf e *c > h.
Na literatura sobre classificac;:ao das línguas Tupi-Guarani, Urban
(1992) considera, sem explicitar a razáo, o Araweté um dialeto tapirapé,
juntamente com o Asurini e o Parakaná, posic;:áo que os dados aquí apresentados náo corroborara. Já Rodrigues (1984/1985) estabelece os trac;:os
que induzem a subclassificac;:áo das línguas da familia Tupi-Guaraní e cautelosamente, dada apaucidade de dados, agrupa o Araweté junto com o
Kaiabi e o Asurini do Xingu. No entanto, essa probabilidade também nao
se confirma. A tomar por base os critérios estabelecidos por Rodrigues,

o Araweté constituiria um subgrupo a parte, com os seguintes tra~os: i.
perda das consoantes finais (com exce\aO de j); 2. fusao de *tf e *ts, ambos
passando ah; 3. *pw > p; 4. *pj> tf; 5. conserva~ao de *j; 6. conserva\ao do
acento.9
Pode-se acrescentar o caráter nao distintivo do tra\O [arredondado].
Quanto as características morfossintáticas, o Araweté tem várias das
categorías encontradas para outras línguas da familia Tupi-Guaraní, tais
como: a marca\ªº de tempo nos nomes, a ausencia de afixos temporais verbais, a reduplica\ao como indicador de aspecto, a atua\aO da natureza do
primeiro sintagma a esquerda da senten\a como desencadeador do indicativo II, a incorpora\ªº nominal e verbal, o desiderativo, o completivo, a
ordem sintagmática básica sov, que se encontra em Mbyá e Kamayurá e
em outras familias do tronco Tupi, a série de clíticos reflexivos ou correferenciais estendida a todas as pessoas, comum também ao Tapirapé, Asurini do Trocará, Kamayurá, mas limitada a terceira pessoa em Tupinambá,
Mbyá e Línguas Guaraní, verbos auxiliares, entre os quais se encontram os
verbos posturais, para codificar a o aspecto progressivo, ausencia de palavras interrogativas derivadas de pronomes indefinidos, morfema especial
para marcar a correferencialidade entre sujeito e objeto, etc.
O Araweté, no entanto, tem propriedades nao encontradas em outras
línguas da familia Tupi-Guaraní, como urna conjun\aO coordenativa, as
partículas ky e nam como indicador de nega\ao sentencial, a forma de
indicativo II para todas as pessoas, a estrutura ativa estendida para todas as
rela\óes de pessoa e a coexistencia de dois sistemas para indicar a rela\ao
de 1ª e 2ª pessoas.

9

Entre os subgrupos estabelecidos por Rodrigues (1984/1985), o subconjunto VIII, que
abrange o Wayampí, Tapirapé, Emérrillon, Amanayé, Anambé, Turiwara, Guajá, Urubu e,
de inclusao recente, o Jo'e (Cabral 1995/1996), é o melhor candidato para hospedar o Araweté. Os trayOS selecionados por Rodrigues (op. cit.) sáo (a) perda parcial das consoantes;
(b) fusao ,.tx e ,.ts ambos mudados em h; (c) mudanya ,.pw em kw; (d) mudanya *pj em s; (e)
conservacrao de *j; marcas pronominais de 3ª pessoa masculina, feminina e plural comurn
ao hornera e a mulher. No entanto, esse trayos nao sao monovalentes e o conjunto admite
línguas em que há perda total das consoantes finais (Wayampí) ou perda de apenas urna
consoante (Jo'e, Cabral, 1995/1996). O trayo em que o Araweté nao partilha é o da mudanya
*pw para kw, que nos parece se restringir ao morfema de passado nos nomes. A plurivalencia dos critérios torna a taxionomia proposta logicamente fraca, urna vez que nao há possibilidade de verificacrao empírica: caso urna língua náo tenha aquela característica tal como
estipulada, basta ampliá-lo. Assim, seria possível acrescentar ao critério (c) ,.pw se mantém
ou passa a kw. Tal procedimento, pelos motivos expostos acima, náo parece adequado.

Longe se está de determinar com plena certeza qual a posi<;ao do
Araweté na familia Tupi-Guarani. Procurou-se aqui tao somente organizar os dados de que se dispóe para futuros estudos comparativos e chamar a aten~ao para a singularidade do Araweté em compara\ªº as demais
línguas da familia, já tao amplamente estudadas numa perspectiva comparativa.
A

,
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INTRODUC(AO

A língua araweté é falada por cerca de 150 indivíduos que habitam urna
única aldeia, situada na margem esquerda do igarapé Ipixuna, de águas
negras e encachoeiradas, afluente da margem direita dorio Xingu (Pará).
Foram oficialmente contatados pela Fundacyao Nacional dos fndios em
1976, ao se terem refugiado nas margens dorio Xingu, fugindo dos repetidos ataques de outro povo tupi-guaraní, os parakana. Vivem até hoje
relativamente isolados no meio da mata, só se podendo chegar a sua
aldeia pelo rio pedregoso e de navegacyao nao muito fácil ou por aviáo de
pequeno porte. O maior contato se restringe aos kamara que visitam a
aldeia, a professora e um funcionário da FUNAI que lá habitam e as esporádicas idas a Altamira, a cidade mais próxima, para tratamento de saúde.
O domínio do portugues é incipiente, muitos eram monolingues, a maior
fluencia se limitando aos homens e algumas mulheres jovens que frequentam a escola da aldeia.
As primeiras observacyóes linguísticas sobre o Araweté foram feítas
por Viveiros de Castro (1986), em sua premiada tese de doutorado, na
qual realiza um estudo etnográfico, que nao só revela o mundo dos vivos e
Trabalho apresentado no XX Encontro da Associa~ao Portuguesa de Linguística, em 2004 e
publicado nas Actas do XX Encontro da Associa~ao Portuguesa de Linguística 2005 . v. 1.
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dos mortos, a estrutura da vida social, a metafísica desse povo de história
trágica, mas também apresenta um apendice em que constam observa<;óes sobre a língua araweté, seus sons e possíveis agrupamentos e a cadeia
de possíveis mudancras geradoras do sistema fonológico atual, a partir do
proto-Tupi-Guarani. Viveiros de Castro apoiou-se na metodología aplicada por Leite (1982) para as mudancras do Tapirapé, língua também da
familia Tupi-Guaraní. 2
Nesta comunica<;áo, sao discutidas as dificuldades dos critérios existentes para inclusáo do Araweté em um dos subconjuntos diacrónicos
propostos por Lemle (1971) para a familia Tupi-Guaraní, urna vez que os
processos históricos ora se encaixam num subgrupo, ora noutro.
Partiremos do sistema fonológico atual do Araweté, para depois procedermos a apresenta<;áo da mudancra vocálica e consonantal feíta pela
comparacrao do estágio atual como protossistema tupi-guaraní proposto
por Lemle (op. cit.).
O SISTEMA FONOLÓGICO

O sistema fonológico araweté é composto de urna série de cinco vogais
orais, com contrapartes nasais e 11 consoantes, a saber:
(1) Sistema vocálico oral

Sistema vocálico nasal
Sistema consonantal

iea~y

i

e a3y

p t tfk m n r w j h

Das vogais merecem mencrao as variacroes encontradas para os fonemas representados por /y/ e/~/, como se pode ver em (2) abaixo.
(2) /y/
1~1

vogal posterior ou central alta náo-arredondada, de mais fácil impressáo
do que o símbolo do IPA. O fonema /:JI representa urna varia<;áo entre a
vogal anterior alta aberta [1] , que se situa no espa<;o fonético entre a vogal
cardeal 1 [i]. e 2 [e], e a vogal central média fechada nao arredondada [:J].
Essas alternancias foram tratadas como varia<;oes livres, por nao ter
sido possível determinar as variáveis estruturais ou sociais determinantes
da maior ou menor ocorrencia das variantes, devido ao curto período de
trabalho de campo e as dificuldades inerentes a grava<;áo de sessoes num
ambiente majoritariamente monolingue, cuja popula<;áo participava <leste
tipo de trabalho pela primeira vez.
A existencia de pares mínimos, como [hepi] "meu pé,,: [hep:J] "minha
pele": [hepe] "meu caminho,,: [hepa] "minha máo"; [iwity] "vento,,: [iwiti]
"morro': [awat:J] "milho: constituem evidencias de que [~] tem um estatuto fonemico. Embora o trabalho tenha sido feíto segundo urna orienta<;áo estruturalista, em que o overlapping entre membros de um fonema
náo é permitido, optou-se por náo seguir essa restri<;áo, também conhecida como condicrao de biunivocidade, urna vez que o segmento [~] pode
ser representado ora como/~/, ora como /y/. O critério seguido foi o da
varia<;áo possível: se a representa<;áo for /~/ só há dois outputs fonéticos ou
com [~] ou com[1], já a representa<;áo /y/temas quatro realizacróes arroladas em (2). Além disso, a realiza<;áo do alofone [~] pertencente ao fonema
/~/ é bem mais breve do que a do fone que pertence ao fonema /y/.
Quanto as vogais nasais, é possível dissolve-las em urna representa<;áo
bifonemática, isto é, urna vogal oral seguida por um segmento flutuante
que, após espraiar o seu tra<;o [+nasal] para a vogal que o precede, é desligado. Manteve-se, porém, para fins comparativos, a representac;ao mais
concreta com urna série oral e outra nasal.

[u-o-y-~]
[1-~1

COMPARA<;ÁO COM O PROTO-SISTEMA TUPI-GUARANI

Coma escolha do símbolo /y/ para a representar a variacráo de fonemas posteriores arredondados e náo-arredondados, procurou-se simbolizar a neutralizacráo do tracro [arredondado] ativo em várias línguas Tupi-Guaraní, usando o símbolo empregado na literatura tupi-guaraní para a
Os dados aqui apresentados sao provenientes de dois períodos de recolha. O primeiro teve lugar
na aldeia araweté, de 13 a 24 de agosto de 1995· O segundo se concretizou com a permanencia de
urna semana de um jovem araweté - Tar<)ma - no Rio de Janeiro, em setembro de 1997. Resultados
parciais foram apresentados em Vieira e Leite (1998) e (Leite, Moraes e Souza, 1999(a); 1999(b))
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A alta incidencia de cognatos no léxico nuclear araweté e processos sistemáticos de mudancra com relac;ao ao protossistema tupi-guaraní indicam
tratar-se de urna língua dessa familia. Essas mudancras seráo aqui tratadas
tendo como pano de fundo a comparacrao entre o Araweté atual e as protoformas do proto-Tupi-Guarani, tal como postulado por Lemle (op. cit.),
a única classificacráo genética acessível que procede segundo o método
comparativo clássico.

(3) Proto sistema

Vogais orais
Vogais nasais
Consoantes

*i *e *a *y *o *u
>t->t- *- *- *- *1 e a y u o
*p *t *k *'*e *m *n *IJ' *j *w *b· *n

Em (4) se encontram as correspondencias das vogais orais, em!((S;~; as
das vogais nasalizadas e em (6) as das consoantes.
(4) *a> i*/ - e nasal #:*akaIJ > atj'i* "cabe~a'' .
*a> a/ - C#:*kaj > káj "queimar"; *epyak > etja "ver"
*a> á / em sílaba final acentuada: *tata> tatá "fogo"
*a> a/ nos demais ambientes: *abati > awat~ "milho"
*y> i *pype >pipe "dentro"; *py'a > piá "fígado''
*i >·/principalmente em ambiente de *r: *pira> p~rá "peixe"; *pir> p~
"pele"
*i > i I nos demais ambientes: *ita > ita "pedra; *'yb > i ((árvore"
*o > a/ em sílaba final de vocábulo e em penúltima sílaba precedeado *o
*pepo > pepa ((asa''; *ok > a «casa''; *o'o > haa ((carne"
*o> u - o - ~-y nos demais ambientes:
·
*u> u-o- ~-y

As vogais nasais a sofrerem mudanc;:as- sao as arrolada~ abmo~ as
demais continuando sem modificac;:oes.
(5) Vogais nasais

*o> o-ü- a- y

*-u> u-o-~
.,. - - -y
*a > i: *a'yj > hfil "semente''

A maioria das consoantes do protassistema permanece:m. As principais tendencias de modificac;:ao estao arroladas abaiXo~
(6) *py > tf: *epjak > etja ('ver"
*pw > p: *pwá >pi "dedo''; ko-pwer-(tup.) > kape "'capoeira''
*t > tf <liante de *i: *kwatiar > kytja "pintar"; *kwati > kawatji "coati"
*k > tf: <liante de /i/ e /e/ *ker > tJe "dormie'; *akaIJ > atj'i "cabe~';
*kw > k: *kwaracy > karahi "sol"
*kw > tf <liante de e ou i: ok-wer (tup.) >a tfe "casa velha''
*e> h: *pycyk > pihi "pegar"
*j > j em posi~áo de coda silábico em final de palavra; UJ - [d3] - [Jl]
em onset silábico em inicio de palavra; [Jl] em ambiente de vogal nasal
*b > w: *ebek > ewe "barriga''
~

-A oclusao glotal e as consoantes finais, com e~cec;:ao de *j, sao canceladas.
-·
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A inclusio do Araweté na familia Tupi-Guarani
Se os processos propostos por Lemle (1971) para o agrupamento histórico
forem aplicados, o Araweté se liga geneticamente, num primeiro plano,
ao subgrupo composto pelo Asurini, Guajajara, Parintintin, Kamayurá e
Urubu pelas seguintes mudanc;:as compartilhadas no sistema consonantal: *py ~ tf e *c ~ h (6a; 6g). Em outro nível estaria mais próximo ao
Tapirapé, ao Asurini e Guajajara, isolando-se do Parintintin, Kamayurá e
Urubu pela mudanc;:a do sistema vocálico, urna vez que náo tem o sistema
clássico de seis vogais orais. A esse sistema de cinco vogais se acrescenta o
fato de o Tapirapé e o Araweté manterem vogais nasais, o que nao acontece com o Asurini e com o Guajajara.
As mudanc;:as vocálicas ocorridas em Tapirapé, Asurini e Parintintin,
que ocasionam a reduc;:áo de seis vogais do proto-Tupi-Guarani em sistemas de cinco vogais, podem ser descritas como um processo em cadeia
(Viveiros de Castro, 1986; Soares & Leite, 1991). No entanto essa cadeia
parece ter caminhos próprios em Araweté, sendo impulsionada pelo
pouco arredondamento das vogais posteriores que leva a perda do valor
distintivo do trac;:o [arredondado] ,- dando origern a um sistema fonologícamente diferente do das demais línguas corn apenas cinco vogais. Alérn
disso, os critérios de Lernle falham: o Araweté perdeu as consoantes finais,
o que é urna característica dos dialetos guarani do outro ramo da ·familia
Tupi-Guaraní.
O modelo falha também no caso do Tapirapé. Segundo Lernle (op.
cit.:129):
O Tapirapé tem muito em comum com o Asurini, incluindo a perda do contraste entre *u e *o, a fusáo de algumas vogais com *a e a manifesta~o de
/ji no contexto de sílaba final e /e/ em outros ambientes. No entanto sua
inclusáo no diagrama em árvore na se~áo do Asurini é difícil um.a vez que a
nasalii.a~o das vogais permanece um tra~q distintivo em Tapirapé, mas náo
em Asurini e Guajajara.

Para contornar essa dificuldade, Leite (1982), seguindo a metodología
da fonologia gerativa clássica, considerou o protossisterna como a representac;:ao subjacente da qual se derivam, pela aplicac;:áo de regras extrínsecamente ordenadas, as formas atuais existentes em cada língua. Quanto
mais alta na derivac;:ao a regra, mais antigo é o processo. A mesma metodología foi aplicada por Soares (1979) ao Asurini e Kokarna e Guajajara
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para verificar se a perda da nasalidade das vogais era um processo compartilhado ou se havia ocorrido em diferentes épocas em cada urna das
línguas. A compara<;ao comprovou a segunda hipótese, alijando, assim, a
desnasaliza<;ao como um critério classificatório diacrónico.
Na literatura sobre classifica<;ao das línguas Tupi-Guaraní, Urban
(1992) considera, sem explicitar a razao, o Araweté como um dialeto
tapirapé, juntamente com o Asurini e o Parakana, posi<;ao que os dados
aquí apresentados nao corroboram, embora o Araweté tenha também o
processo de nasaliza<;ao total da proto-vogal *a. Já Rodrigues (1984/1985)
estabelece os tra<;os que induzem a subclassifica<;ao das línguas da familia
Tupi-Guaraní e cautelosamente, dada a escassez de dados, agrupa o Araweté junto com o Kaiabi e o Asurini do Xingu. No entanto, essa probabilidade também nao se confirma. A tomar por base os critérios estabelecidos por Rodrigues, o Araweté constituiría um subgrupo a parte, com os
seguintes tra<;os: 1. perda das consoantes finais (com excec;ao de j); 2. fusao
de *tx e *ts, ambos passando a h; 3. *pw -? p; 4. *pj-7 tx; 5. conservac;ao de
*j; 6. conserva<;ao do acento. Deve-se acrescentar a essa lista a perda da
distintividade do tra<;o [arredondado].

Sobre a desativa<;ao do tra<;o [arredondado] em Araweté é bom assinalar que tudo indica que as vogais posteriores, conforme informac;oes de
Weiss e Dobson (1975), em sua descric;ao das vogais do kaiabi, observam o
pouco grau de arredondamento das vogais posteriores. O mesmo registro
é feíto por Harrison (s.d.) para o Asurini.
Quanto as características morfossintáticas, o Araweté tem várias das
categorías encontradas para outras línguas da familia Tupi-Guaraní, tais
como: a marca<;ao de tempo nos nomes, a ausencia de afixos temporais
verbais, a reduplica<;ao como indicador de aspecto, a atuac;ao da natureza do primeiro sintagma a esquerda da sentenc;a como desencadeador
do indicativo n, a incorporac;ao nominal, o desiderativo, o .completivo, a
ordem sintagmática básica sov, que se encontra em Mbyá e ~amayurá e
em outras famílias do tronco Tupi, a série de clíticos reflexivos ou correferenciais estendida a todas as pessoas, comum também ao Tapirapé, Asurini do Trocará, Kamayurá, mas limitada aterceira pessoa em Tupinambá,
Mbyá e línguas guarani, verbos auxiliares, entre os quais se encontram os
verbos posicionais, para codificar o aspecto progressivo, ausencia de palavras interrogativas do tipo qu, entre outros.
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No entanto, o Araweté tem categorías e procedimentos nao encontrados em outras línguas da familia Tupi-Guaraní, e que nao remontam,
até a presente data, a lexemas reconstruídos na protolíngua, como urna
conjun<yao coordenativa, a partícula ky, a forma explícita de indicativo n
para todas as pessoas (Vieira & Leite, 1998).
.
Nao é inten<yao resolver no ambito desta Comunica<;ao essas dificuldades provenientes da classifica<;ao em árvore, tantas vezes já demonstradas na literatura, mas mostrar como os linguistas brasileiros vem lidando
com a mudan<;a das línguas indígenas e também trazer a cena um dos
objetivos desta sessao de comunica<yoes coordenadas: a discussao sobre a
validade de se aplicar as Ciencias Humanas e Sociais a teoria das revoluc;oes
científicas e das mudan<;as paradigmáticas tal como concebidas por Kuhn
(1975) tao em voga nos anos 1970. A teoría de Kuhn implica o rompimento
total com o paradigma anterior, momentos transitórios de grande tensao
e rompimentos, suas teorías passando a ser apenas do domínio da história da ciencia. Em trabalhos de história da linguística, porém, é comum
encontrar-se a referencia a Saussure e a Chomsky como introdutores de
novos paradigmas. No entanto, em pleno século XXI, os linguistas que
lidam com essas línguas sem registro histórico se sentem na obriga~ao de
recuperar o passado desses povos, suas origens, suas ligac;oes e migracyoes
milenares e aplicam, com fervor e esperanc;a, um modelo do século XIX.
I
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Ao ser convidada pelo Professor Afonso Carlos Marques dos Santos para
participar do Painel sobre as Múltiplas Dimensoes da Cultura que se realiza na abertura do n Seminário de Educac;ao Artística da Cidade do Rio
de Janeiro e ao aceitar com entusiasmo o encargo escolhi o tema Língua
e Cultura. Só bem mais tarde pude avaliar as dificuldades com que me
defrontaria, pois técnica que sou teria de me dirigir a um público e a urna
mesa composta de artista que muito melhor do que eu lidam comos meios
de expressao e pensam e repensam a nossa cultura. Minha contribuic;ao a
este Painel será assim pequena e breve.
As relac;oes que se estabelecem entre Língua e Cultura nao sao tao evidentes e raramente sao tratadas em maior profundidade quer no ambito
do ensino secundário, quer no do ensino universitário. Nos cursos que
frequentamos raramente se encaram a língua falada e a configurac;ao a
ela inerente, os recortes e forma, que dá a realidade como um tema de
medita<¡:ao e questionamento sistemáticos. O que se ve em nossas escalas
é o domínio da língua escrita, ou melhor da língua dos letrados, como se
ela fosse a leí, o certo e o imutável. Chega-se mesmo a pensar que a língua
falada deriva da escrita e que há urna relac;ao biunívoca das duas: as estratégias de atuac;ao seriam as mesmas e haveria urna correspondencia um
a um entre fala e escrita. A língua é em geral vista como algo fora de nós
Trabalho apresentado no 11 Seminário de Educa'íáo Artística da Cidade do Río de Janeiro,
secretaria Munidpal de Educa~ao e Cultura, Departamento Geral de Cultura, na conferencia: A~ .\ lúltiph1s Dimensóes cfa Cultura, no ano de i985.
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que nos é imposto e nao como algo que existe em nossas mentes por meio
do qual pensamos, agimos, sonhamos e nos comunicamos. Enquanto a
música, a danc;:a, as cores e as formas sao consideradas como marcas de
criatividade e produto do engenho humano e por tal pesquisadas e esmiuc;:adas, a língua que usamos é tomada como algo dado, inanalisável (a nao
ser nas tornadas enfadonhas análises gramaticais ou lógicas) exterior a
nós e nao relacionada ao mundo externo, algo que existe como letra num
peda~o de papel ou caderno de linguagem, a que cumpre corrigir sempre
a ortografia e apontar os erros de concordancia.
No entanto o reino da linguagem oferece um campo de estudo das
formas que pode servir de um guia para a realidade social, e através dela
fornecer urna visao de mundo de seus usuários, isto é, a concep~ao do
mundo dos falantes de urna dada comunidade.
Para tal míster é necessário que se considerem primordialmente nao
os aspectos normativ~s da língua, tal como é feíto em geral na escola, mas
que se centralize a aten~ao em seu aspecto representativo, aspecto esse que
diferencia a linguagem humana da comunica~ao animal. A Língua assim
encarada é um trabalho mental de construc;:ao representativa que tem em
si muito mais do que a mera eficácia e eficiencia.
·Seria também preciso considerar a linguagem humana como produto
de urna intenc;:ao com um propósito claro e definido, com urna significac;:ao
permanente, que permite o seu emprego em novas circunstancias. E mais
ainda, é ela que dá um recorte e organiza de maneira coerente e nítida o
mundo em que vivemos. É a forma por que esse mundo se organiza que
<levemos buscar e por meia dela entender como o hornero se coloca no
espac;:o, como o concebe e decide. Isso é possível porque, diferentemente
da comunica~ao animal, a linguagem humana é articulada e se presta a
segmentac;:ao e divisao sistemática, permitindo novas combinac;:óes, novos
usos, novas formas. Sao as regras do uso que <levemos depreender para
entendermos a magnitude do fenómeno que é a linguagem humana. É
essa possibilidade de recomposi~ao infinita, que usa mecanismos formais
como a recursividade e recorrencia, que faz da linguagem urna operac;:ao
altamente criativa e inovadora. Numa dada perspectiva pode-se dizer que
o ser humano recria a cada ato de linguagem pois opera com um número
limitado de elementos - os fonemas e morfemas - para produzir um
número ilimitado de enunciac;:óes.

A outra perspectiva que considere a língua como urna criayao humana
tal como os outros produtos quer materiais como a habitayao, a indumentária, os instrumentos quer mentais como a religiao, o direito, a organizayao
familiar torna a linguagem urna parte da cultura. Dela depende, pois existe
para expressá-la distinguindo-se, porém, dos outros aspectos culturais que
nao existem para expressar uns aos outros e que podem apenas refletir uns
nos outros. A finalidade da língua assim concebida é expressar a cultura e
assim permitir a comunicayao social. A configurayao formal que é a língua
expressa a cultura, mas nao está a ela indissoluvelmente associada. Passa a
valer por si e a ter urna existencia praticamente autónoma.
A singularidade da relac;:ao língua e cultura é bem expressa por
Edward Sapir em seu conhecido artigo "A posi~ao da Linguística como
Ciencia".
A linguagem é um guia para a realidade so~ial. Embora em regra nao
se considere de especial interesse para os estudiosos da ciencia social e
ela que poderosamente condiciona todas as nossas elucubra\óes sobre os
problemas e processos sociais. Os seres humanos nao vivero apenas no
mundo da atividade social como ela é geralmente entendida, mas também
se acham amerce da língua particular que se tornou o meio de expressao
da sua sociedade. É urna completa ilusao imaginar que alguém se ajuste
realidade sem o auxílio essencial da língua e que a língua seja meramente
um meio ocasional de resolver problemas específicos de comunica\ªº e
raciocínio. O fato in -conciso e que o mundo real se constrói inconscientemente, em grande parte (mas nao totalmente) na base dos hábito linguísticos do grupo. Nao há duas línguas que sejam bastante semelhantes para
que se possa dizer que representam a mesma realidade social. Os mundos
em que vivem as diversas so~iedades humanas sao mundos distintos, nao
apenas mundos com rótulos diversos "O mundo em que vivem as diversas
parcelas de nossa sociedade sao mundos distintos também com recortes
diferentes, e línguas diferentes': Acrescento eu: "Entender um poema, por
exemplo, nao se cifra somente em entender as várias palavras em sua significa~ao usual, mas na compreensao plena de toda a vida na comunidade
tal como ela se espalha nas palavras ou as palavras a sugerem na surdina.
Até atos de percepc;:ao aparentemente simples estao muito mais a merce
desses padróes sociais que se chamam palavras. Quer por exemplo desenhar doze linhas diferentes, percebe-las como divisíveis em dadas categorías, como sejam: reta, quebrada, zigue-zague por causa do que sugerem
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para a classifica~o os próprios termos linguísticos. Se vemos, ouvimos,
sentimos de urna maneira geral tal como o fazemos é em grande parte
porque os hábitos linguísticos de nossa comunidade predispóem certas
escolhas de interpretac;:áo':
Essa visáo de Sapir e daqueles que professam essa abordagem do
fenómeno linguístico é imensamente cara aos antropólogos que tem assim
a sua disposic;:áo um meio de chegar aos diversos mundos que estudam,
podendo através da língua tirar as evidencias para a valida~o de suas análises. Pena que essa visáo náo seja explorada pelos professores de língua e
pelos centros de treinamento de professores pois sua implementac;:áo sem
dúvida permitiria um melhor diagnóstico dos desajustes tantas vezes criticado e comentado entre a concepc;:ao do aluno e a do professor.
Se a língua é concebida como formas que se opóem em díades contrastivas, do modo que é apregoado pelo método estruturalista tal como
empregado nas análises literárias, a ausencia de um membro na cadeia
de relac;:óes irá perturbar todas as outras relac;:óes. Assim o significado de
urna palavra depende de todas as outras que tem com ela urna relac;:áo de
forma e sentido e a ausencia de urn elemento acarretará na reinterpretac;:áo de todos os demais. Falar e entender implica, pois, conhecer as várias
relac;:óes de forma e sentido.
Um exemplo desta perspectiva de análise nos é dado por Mattoso
Camara em seu livro Princípios de Linguistica Geral, que passo a ler:
No sistema portugues ou língua portuguesa, os fenómenos que impressionam os nossos sentidos sao interpretados e representados ora consubstanciados num "ser,, nao raro meramente convencional, como morte (nomes
substantivos), 9ra como processos em desenvolvimento (verbos): dos primeiros (nomes substantivos) só depreendem predicados nítidos (nomes
adjetivos) e quanto aos segundos (os verbos) se imaginam partindo de um
dado ser {sujeito) e situados num momento anterior, sin1ultaneo ou posterior aquele em que sao citados (tempos verbais); ordenam-se os seres na
distancia espacial (pronomes demonstrativos) e eles sao vistos como indivíduos, possíveis de cita~áo isolada (número singular) ou de cita~o em grupo
(número plural); dividem-se em dasse e por um dado critério (como o de
genero nominal)... Desta sorteo espa~o em que vivemos - ou espa~o vital - é
decomposto e ordenado - ou seja representado - num conjunto harmonioso
e nítido.

Ainda segundo Mattoso Camara, cria-se na linguagem um mundo
ou cosmo nao necessariamente coincidente com a interpretac;:ao racional
ou lógica.

Com esse discurso e essa concep~o da linguagem o estudo da língua
fi.ca bem próximo do das artes pois passamos ao mundo dos signos arbitrários, ao mundo em que há sempre um sentido - oposto a urna forma.
Na língua, porém, o sentido tem de ser coletivo, pois se nao o fosse estaríamos perdendo a sua fun<rao de atuac;:ao social.
Quando nos afastamos de nosso próprio mundo, criado por nossa
linguagem, e adentramos um outro que nao nos seja familiar, essa visáo
cósmica para a qual a língua é urna porta entreaberta se torna bem mais
patente.
Para um exemplo comparemos os demonstrativos de duas línguas
bem diferentes, quais sejam o portugues que todos conhecemos e o Tapirapé, língua da familia Tupi-Guaraní falada por cerca de 200 indivíduos
habitantes nas margens do rio Tapirapé; afluente do rio Araguaia (Estado
do Mato Grosso).2
Em portugues, conforme se viu na cita<ráo de Mattoso Camara feita
acima, os demonstrativos, este, esse, aquele ordenam os seres na distancia
espacial. Assim este é usado quando o objeto a ele referente esta próximo
ao falante, esse quando esta próximo apessoa com quem se fala e aquele
quando esta longe da pessoa que fala e com quem se fala. Esse sistema
de ordenamento na distancia espacial vem se modificando de urna divisáo tripartite para urna divisáo bipartite, em que se tem este e esse compondo urna única categoria sendo intercambiáveis opondo a aquele. O sistema muda e assim mudam as relac;:óes. Como, porém, essas relac;:óes sao
importantes de serem mantidos os contrastes sao recriados com o uso dos
advérbios aqui, aí. Assim.pode-se dizer este ou esse aí, e este ou esse aquí
em oposic;:áo a aquele ali. As dimensóes no espac;:o permanecem assim a
mesma e a língua recriou os mecanismos para sua expressáo.
Em Tapirapé o sistema criado pelos demonstrativos é bem nlais complexo. Na dimensáo espacial con1puta-se apenas a proxin1idade ou afastamento da fonte emissora, ou seja, o falante. Porém faz-se ressair a forma
do objeto. Tem-se assim 6 palavras para exprimir este e aquele. Se o objeto
a que se refere é chato e comprido tem-se as formas ka para próximo ao
falante e ekwe para longe do falante. Se o objeto é redondo ten1-se Ja e epe e
se o objeto e alto e tem-se apoiado é ewi. É necessário ainda se acrescentar
a posi~o do objeto: se está deitado, ou de pé. O recorte e as dimensóes do
2

Atualrnente, 655 Tapirapé (censo FUNASA 2 0 10) vivem em duas Terras Indígenas entre os
estados de Mato Grosso e Tocantins. (N. O.)
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espa(j:O na língua tapirapé, sao assim bem diversas da nossa. Todo e qualquer objeto é passível desta dassificacrao até mesmo os peixes que poderao ser compridos, redondos ou altos. O pacu, por exemplo, é classificado
como redondo, já a piranha e o tucunaré sao altos. Nesse mundo, distancia
da fonte, forma e posic;ao se fundem. E mais ainda a noc;ao de tempo está
também contida nesses demonstrativos. Assim para urna ac;ao que se iniciou antes do ato da fala usa-se ekwe e se a acyao se dá no momento da fala
usa-se ka, as mesmas palavras que expressam objeto chato e comprido. As
palavras para objeto redondo sao empregadas com a equivalencia de aqui
e ai como se o mundo fosse concebido como urna esfera que se representa
também na forma circular da aldeia e na ovalada casa dos homens.
Em outra língua do tronco Tupi, o Munduruku, em que as mesmas
diretrizes de classificac;ao sao seguidas, essa ideia de forma é tao crucial
que a concordancia verbal está a ela submetida. Em Portuguesa concordancia verbal se faz de acordo com a pessoa verbal e o número singular ou
plural, nocyóes centrais em nosso sistema de concepcyao. Em Munduruku
além do genero e pessoa verbal há um morfema que expressa a forma
redonda, chata ou alta do objeto cuja acyao exprime ou cujo estado designa.
Com esses exemplos se pode ver quao longe se pode ir das ideias de
correc;ao e de certo ou errado propugnada nos livros escolares. E quáo
longe estamos das grosseiras apresentacyoes de línguas indígenas divididas
em tupis ou tapuias e tidas como pobres, insuficientes e de pouca precisáo.
Quem sabe se a explorac;áo da linguagem de nossos alunos também náo
revelaría um mundo rico e náo simplesmente "errado" como se costuma
avaliar?
Explorar esse mundo da linguagem em sala de aula, num mundo integrado de artes e letras me parece urna aventura promissora. Náo sei que
surpresas estariam reservadas aos viajantes, nem sei ao certo o caminho a
indicar. O que oferecyo aquí nesta oportunidade é o desejo de um diálogo
profícuo e algumas ideias para um debate que desejo vivo e caloroso.
A
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SAPIR, E.

O portugues brasileiro, urna língua crioula?
Considera<;6es em torno da hipótese de
um substrato indígena1

A

AS ORIGENS DO PORTUGUES BRASILEIRO:
,
SUBSTRATO AFRICANO OU INDIGENA?

A língua falada por um povo é um dos elementos mais emblemáticos da
constituicyáo de sua nacionalidade. Conhecer suas origens sempre desperta
grande interesse. Durante muito tempo perdurou um sentimento negativista sobre o povo brasileiro. Dizia-se que o povo brasileiro era o produto
da cobic;a do portugues, da preguic;a do índio e da ignorancia do negro.
E o portugues brasileiro seria urna língua crioula, urna simplificac;áo ou
reducyáo do portugues europeu, devido a influencia de línguas africanas
ou as ameríndias, fonética, morfológica e sintaticamente simples e pobres.
É somente no século XIX, com o movimento romantico, que nossas
origens passaram a ser louvadas e engrandecidas e o Portugues do Brasil
passou a ser a última flor do Lácio inculta e bela. É também nessa época
que nasce, entre os intelectuais, urna consciencia dos erros dos colonizadores, das denúncias dos maus-tratos para comos índios e negros. É
também dessa época a política de imigrac;áo de colonos - portugueses, italianos, alemáes - e, no início do século XX, de japoneses, que substituiriam
na lavoura o brac;o dos escravos libertados pela Lei Áurea. É somente ao
Conferencia apresentada no XV Congresso da Asociación de Lingüística y Filología de Amé-
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final do século XX que se consolida urna ideologia de engrandecimento da
diversidade linguística e cultural e urna política de salvamento de culturas
e línguas em vias de extinc;áo.
A Linguística já demonstrara que náo há língua rica ou língua pobre,
língua fácil ou língua difícil, pois toda língua é apenas urna manifestac;áo
externa da faculdade humana da linguagem, igual e natural em todos os
homens, um sexto sentido que se soma a visáo, ao olfato, a audic;áo, que só
nos detemos para examinar seu funcionamento nos casos de deficiencia
ou privac;áo.
E significativo que surja nos final dos anos 90, o projeto Para a História do Portugues Brasileiro, antecedido do Projeto Gramática do Portugues
Palado, iniciado na década anterior, ambos de ambito nacional e coordenados por Ataliba de Castilho. Tinha-se, assim, urna base empírica para
se intentar responder a questáo central que é saber quais os caminhos percorridos para chegarmos ao nosso aqui e agora linguístico.
O tema da origem do Portugues Brasileiro retorna, em outra perspectiva, a cena linguística. Nos dois últimos anos, foram publicados dois
livros que tratam da formac;áo do Portugués no Brasil. Publicado em 2008,

África no Brasil: a formaplo da língua portuguesa, organizado por José
Luiz Fiorin e Margarida Petter, reúne sete artigos que rediscutem a hipótese da crioulizac;ao do Portugues Brasileiro. Em 2007 foi publicado o Jivro
de Anthony Naro e Marta Scherre em que tratan1 das Origens do Portugues
Brasileiro em que focalizam a hipótese crioulista e ampliam os argumentos
em favor de urna deriva que se encontram no Portugués de Portugal (Naro
& Scherre, 2000).
A hipótese de urna influencia das línguas africanas sobre o Portugues Brasileiro é esposada por J. Mattoso Camara Jr. em seu artigo Línguas
Europeias de Altramar: o Portugues do Brasil no qual rechac;a a possibilidade de um substrato indígena por serem as línguas indígenas genética e
tipologicamente distintas entre si. Descarta tambén1 a hipótese de a Língua Geral desempenhar um papel na formac;ao do Portugues Brasileiro,
por ser urna língua de base tupi, despojada, porém, de seus trac;os fonológicos gramaticais mais típicos para se adaptar aconsciencia linguística dos
brancos e ao Portugues. Ao contrário, nela atuou, impressivamente, como
"superestrato" (Camara Jr., 1963:76, apud Alkmim, 2005:107). A contribuic;ao indígena se limitou, assim, a empréstimos lexicais.
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Mattoso Camara admite, porém, a possibilidade de urna influencia
das línguas africanas, dado o contato intenso e íntimo entre escravos e
brancas, propondo urna "nova formulac;áo que o portugués crioulo dos
africanos escravos agiu sobre o portugués dos brancos, invocando as maes
pretas escravas e seu intenso convívio com as crianc;as brancas': Seria esse
falar crioulo doméstico que influenciaría o Portugués do Brasil, possibilidade que nao ia de encontro as potencialidades estruturais do Portugués.
"Nao seriam assim as línguas africanas em si que influenciariam o portugues do Brasil, mas o portugués falado por escravos negros no ambiente
doméstico em que prevalecía um contacto intenso e extenso" (apud Alkmim, 2005:106-107).
A contribuic;ao das línguas indígenas brasileiras se restringe aformac;ao do léxico de origem Tupi, a face mais visível do contato entre duas
línguas. Quase nada ou nada se fala da estrutura dessas línguas, consideradas, por longo tempo, primitivas, toscas e pobres, pobreza essa que se
refletiria numa cultura primitiva, segundo Gandavo, "sem fé, nem reí, nem
lei", por nao terem f, l, ou rr.
No caso das línguas indígenas nao há a comprovac;áo do uso do Portugués pelos índios a época da formac;ao do Portugués Brasileiro. Tem-se
apenas a comprovac;áo histórica do uso do Nheengatu, Língua Geral de
base Tupi falada até hoje na Amazonia, no ambiente doméstico.
Buarque de Holanda (1988) informa, combase em relatório escrito
por volta de 1692, pelo entao governador do Río de Janeiro, que os filhos
de paulistas primeiro aprendiam a língua indígena e só depois a materna,
isto é, a portuguesa. A língua portuguesa se impoe no Río de Janeiro, mas,
em Sao Paulo e no Amazonas, a Língua Geral permanece mais tempo,
sendo falada até hoje na Amazónia.
Há referencias, em José Honório Rodrigues (1986), de ser, a língua
portuguesa minoritária, em 1755, em vários pontos do país, principalmente na regiáo norte, o que mostra que o substrato Tupi permaneceu por
pelo menos mais dois séculos.
Se há urna língua que hipoteticamente poderia ter influenciado a formac;áo do Brasil essa seria o Nheengatu, Língua Geral, falada com variac;oes, do norte ao sul do país. Segundo Couto de Magalhaes,
Nenhuma lingua primitiva do mundo, nem mesmo o sanscrito, ocupou táo
grande extensáo geográfica como o Tupi e seus dialetos; com efeito, desde
o Amapá até o Rio da Prata, pela costa oriental da América Meridional, em
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urna extensao de mais de mil léguas, rumo de norte a sul; desde o Cabo de
Sao Roque até a parte mais ocidental de nossa fronteira como Peru no Javari
em urna extensao de mais de oitocentas léguas, estao nos nomes dos lugares,
das plantas, dos rios e das tribos indígenas, que ainda erram por muitas dessas regióes, os imperecedores vestígios dessa língua.
Confrontando-se as regióes ocupadas pelas grandes línguas antigas, antes
que elas fossem línguas sábias e literárias, nenhuma encontramos no Velho
Mundo, Ásia, África ou Europa, que tivesse ocupado urna regiao igual a da
área ocupada pela língua tupi. De modo que ela pode ser classificada como
urna das maiores línguas do mundo, se nao a maior (Couto de Magalhaes,

l.

2.

,

TUPINAMBA, LINGUA GERAL E TUPI

É necessário ressaltar a que a Língua Geral nao deve ser considerada um
sinónimo de Língua Tupinambá, língua falada do litoral de Sao Paulo ao
litoral do Nordeste a época da conquista no século XVI, também designada Língua do Brasil, Língua Brasílica, Língua da Costa. Segundo Aryon
Rodrigues (Rodrigues, 1986:100) a designa<;áo Tupinambá só passa a ser
usada no século XVIII para distingui-la da língua da popula<;áo mesti<;a já
bastante diferenciada, usada também pelos conquistadores no processo de
tomada de posse do interior da Terra da Santa Cruz. O termo Tupi só vai
entrar em uso em final do século XIX, quando só restavam apenas poucos
remanescentes de índios tupinambá (Rodrigues, idem). Hojea designa<;áo
Tupi se aplica a urna subfamília da familia Tupi-Guarani, sendo também
designa<;áo de um tronco que congrega várias familias, como a família
Tupi-Guarani, que abrange línguas faladas em vários países da América
do Sul. Entre as faladas no Brasil se incluem, entre outras, o Tupinambá,
o Tapirapé, o Asurini, o Guajajara, o Kamayurá, o Urubu e o Parintintin,
que examinaremos adiante.
Se ternos dados sobre o Nheengatu, pouco sabíamos e ainda pouco
sabemos, do portugues falado pelos índios. Tania Alkmim (op. cit.)
observa que a hipótese crioulista proposta por Mattoso Camara nao se
assenta em urna lista de exemplos de fatos ou de fenómenos do portugues
do Brasil atribuíveis ao contato com o falar crioulo.
Examinaremos a seguir as características do Tupinambá tal como
descrito em Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil do
Pe. José de Anchieta (1595).
Para a análise do Nheengatu serao usados os seguintes textos
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Poranduba amazonense ou kochiyma-uara porandub, 1872-1887. Joao
Barbosa Rodrigues, Río de Janeiro: Typographia de G. Leusinger, 1890
Biblioteca Digital Curt Nimuendaju http:biblio.etnolinguistica.org.

3.

A Língua Geral Amazonica: aspectos de sua fonemica. Luiz Carlos Borges. DissertafáO de Mestrado, UnB, 1991.

4.

Apontamentos sobre o Nheengatu falado no rio Negro, Brasil. Gerald
Taylor, Ameríndia 10, 1985.

1975:28).
,

A Língua Geral tal como descrita em Curso de Língua Geral pelo
Methodo de Ollendorf Textos e Lendas: textos de línguas indígenas e
Curso de Lingua Tupi viva ou Nheengatú: parte synthetica ou resumo da
grammatica do General José Viera Couto de Magalhaes em O Selvagem,
2ª edi<y:ao 1975 (1ª edicy:ao, 1876).

Características fonológicas, morfológicas e sintáticas do Tupinambá
A Arte de Anchieta é o segundo documento sobre as línguas do Novo
Mundo, precedida apenas pela Gramática do Quechua, datada de 1560. O
Tupinambá é a base do qual se deriva o Nheengatu ou Língua Geral, como
se viu, de ampla distribui<;áo no Brasil, assim como o Quéchua se tornou a
língua Geral do Peru. Pode-se dizer que o Tupinambá é urna língua extinta
pois seus últimos remanescentes desapareceram no final do século XIX,
mas nao morta, pois sobrevive nos trabalhos de Anchieta e ampla literatura e tem sido objeto de sucessivas análises de Aryon Dall'Igna Rodrigues,
que permitem que sejam dados cursos de Tupinambá. O Tupinambá, tal
como descrito por Anchieta, desempenha para as línguas tupi o mesmo
papel do Latim para as Línguas Romanicas.
A Arte de Anchieta tem sido alvo de avalia<;óes opostas. Para alguns,
entre os quais se inclui Carlos Drummond, que julga ser a obra de Anchieta
a sistematizacy:ao do legítimo Tupi falado pelos grupos indígena~ do litoral
brasileiro, nos primórdios da colonizacy:áo, antes de se tornar a lingua geral
falada pelos colonizadores e seus descendentes. Anchieta, grac;:as ,ªº seu
magnífico trabalho de valor linguístico e filológico indiscutível, que e a gr~
mática publicada em Tupi, realizou um dos princípios básicos da comp:inh1a
de Jesus, qual seja a de que todos os missionários deviam aprender a lmgua
da terra onde exerciam seu ministério, para empregá-la em vez de sua própria língua:' (p. 8, lntroducy:ao a7ª edic¡:ao da Gramática, Sao Paulo, 1990).

Para outros, Anchieta, ao empregar o modelo latino, deturpou a verdadeira língua indígena, usando categorias para ela inexistentes e, mais
ainda, simplificou-a para se ajustar ao modelo do Portugues.
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Há também na avalia'Yªº da obra de Anchieta o descrédito de seu

propósito, qual seja, o de ser apenas um livro didático, destinado a ensinar
urna língua aos jesuítas para que pudessem realizar, com mais eficácia, sua
obra catequética, náo sendo, pois, um trabalho descritivo sem um a finalidade prática, o que lhe retiraria a qualificacyáo de científico.
O pressuposto que me guia nesta avalia~o é essencialmente linguístico: urna gramática é boa, na medida em que o material que ela apresenta
possa ser reanalisado, em termos de um outro modelo ou paradigma.
Como todo trabalho científico é passível de urna avaliacyáo ideológica, trataremos, ao final desta comunicacyáo das premissas políticas subjacentes
até hoje no trato da questáo das línguas indígenas no Brasil.
Vejamos agora a comparacyáo entre os traeros característicos das línguas tupi e os dados da Gramática de Anchieta (cf. Leite, 2005).
Compara~io dos sistemas fonológicos

Para a verifica~o da natureza simplificadora da Língua Geral seráo
comparados o sistema fonético fonológico do Tupinambá (Tb) que se
depreende da Arte de Anchieta com os dados constantes do Nhehengatu
(NhG) tal como descrito por Couto de Magalhaes, e o de Língua Geral
Amazónica (LGA) do Alto Rio Negro descrito por Borges (1991).
Sistemas fonológicos de línguas tupi
Segundo urna análise estruturalista, as línguas da familia Tupi-Guarani
ainda plenamente faladas hoje em dia podem ter os seguintes tipos de sistemas vocálicos: seis vogais orais e seis nasais (incluindo o Tupinambá já
extinto) Tupinambá (Tb ), Kamayurá (Km), Urubu (Uh), Parintintin (Pt);
cinco vogais orais e cinco nasais em Tapirapé (Tap ), cinco vogais orais em
Asurini do Trocará (As) e sete vogais orais em Guajajara (Gj) como os
quadros a seguir mostram.
Tupinambá, Kama~ Urubu, Parintitin
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A natureza fonética das vogais posteriores arredondadas
Observe-se que o sistema do Tupinambá tem um maior número de fonemas orais do que o Asurini. Por sua vez, o Guajajara tem urn número maior
de fonemas orais, sem ter, no entanto, vogais nasais. O Asurini compartilha com o Tapirapé a inexistencia do contraste entre u e o. As diferencras
entre os sistemas comparados podem ser resumidas como:
(1) presen~a ou ausencia do contrate entre /u/: /o/;
"
(2) presen~ ou ausencia de nasalidade como um tra~o distintivo das vogais.

Tais simplificacroes ou reducroes nao devem ser consideradas como
decorrentes de um processo de perda causada pelo contato hoje em dia
intenso e extenso com o Portugues. Como demonstram Soares e Leite
(1991) sáo decorrentes das características fonéticas dessas línguas, sendo o
resultado de mudancras fonéticas em cadeia, potenciais nas línguas Tupi-Guarani, podendo, no entanto, serem desencadeadas ou náo.
De acordo com Harrison (1961) na descricyáo das vogais em Asurini e
Weiss e Dobson (1975) na descricyáo das vogais do Kayabi, as vogais posteriores /u/ e /o/ sáo pouco arredondada. Como grau de arredondamento
dos lábios e altura estáo intimamente relacionados, um grau baixo de arredondamento diminui a potencialidade de distincyáo entre /u/ e /o/ levando
a fusáo entre as vogais posteriores arredondadas.
Nas línguas em que o contraste se mantém /u/ : /o/ se mantém, o
fonema /o/ tem um alofone [~] como variante.
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Essa característica das línguas Tupi-Guarani preve a possibilidade de
varias:áo em [u - y] e [o - ~] se levarmos em consideras:áo de que grau
de arredondando está também associado articulatoriamente a maior ou
menor po.sterioriza~ao. É o que ocorre em Araweté em que a vogal posterior alta arredondada varia coma central alta nao arredondada [u- y] e a
vogal posterior média arredondada varia com a vogal central média nao
arredondada [o - ~].
Sao, pois, mudan~as <litadas pela própria natureza fonética do sistema
e nao, necessariamente, impulsionadas por urna influencia externa.
MORFOLOGIA E SINTAXE

Várias línguas da familia Tupi-Guarani pertencem ao tipo morfológico
denominado língua de estrutura ativa (Klimov, 1974), ou de sujeito cindido,
ou ainda, de ergatividade cindida semanticamente condicionada (Dixon,
1979). Línguas desse tipo apresentam um sistema de marcas pessoais em
que o verbo intransitivo ativo (exemplos: correr, nadar, andar, etc.) tem
marcas de sujeito iguais as dos verbos transitivos; já os verbos intransitivos
de estado (exemplos: estar alegre, alegrar-se, estar com fome, estar com
frio, estar quente, etc.) recebem marcas iguais as do objeto do verbo transitivo. Daí o nome de sujeito cindido ou de ergatividade cindida semanticamente condicionada, urna vez que só num determinado conjunto de
verbos que se singulariza pelo tra~o semantico de nao agentividade do
sujeito - os verbos de estado -, o sujeito tem a mesma forma dos objetos
do verbo transitivo
A cisao entre o sujeito de verbo intransitivo ativo e o dos verbos de
estado sao exemplificadas em (1): em (1a) o verbo intransitivo ativo ir e
em (1d) o verbo de estado de estado estar alegre tém prefixos ou clíticos
de sujeito diferentes; enquanto que, em (1b) a marca referencial do objeto
do verbo transitivo sausub "amar" é a mesma do indicador de sujeito do
verbo de estado estar alegre.
Tupinambá

(1) (a) a-fo
1ª sg.suj.-ir
"eu vou"
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(b) ]oao Pedro o-sausúb
Joao Pedro 3ª- amar
"Joao ama a Pedro"
(e)

xe-juká
1ª sg.obj.-matar
"a mim matani'

(d) xe-r-oryb
1ª sg.suj. estat.- rel.-alegre
"eu estou alegre, eu me alegro''

Os exemplos apresentados a seguir mostram que a hierarquia referencial que preside a escolha da forma a marcar no verbo transitivo ou
o sujeito ou o objeto, característica do Tapirapé (Leite, 1990), Asurini do
Trocará (Vieira, i993), Kamayurá (Seki, 2000) e de outras línguas Tupi-Guarani, é também aplicada em Tupinambá. No verbo só o.corre urna
marca de pessoa - ou o s,ujeito ou o objeto - de acordo com a escala em
que 1 > 2 > 3. Assim se o sujeito for a i ª pessoa e o objeto a terceira, marca-se a iª; e se o sujeito for de 3ª e o objeto de Iª marca-se o objeto.
(2) Tapirapé
(a) á-kotok
1sg.suj.-furar
"eu o furei"

Tupinambá
(a) a-juká
1sg.suj.-matar
"eu mato alguém, matava, matei"

(b) xe kotok
1sg.obj-furar
"ele(s) me furou/furaram''

(b)

ixe xe juká
1sg.suj. 1sg.obj-furar
"Eu ele(s) me mata(m)"

Observe-se que a sele~ao da forma pronominal nos verbos transitivos
de acordo com a hierarquía referencial só se aplica quando a 3ª pessoa está
envolvida.
Como ressalta Anchieta, no caso de ser a iª pessoa agindo sobre a
2ª, tém-se formas próprias para o singular e plural que expressam essa
rela~ao: oro e opo, consideradas formas acusativas que só se usam quando
a primeira pessoa é nominativa e a 2ª é acusativa. O mesmo acorre em
Tapirapé e em outras línguas tupi.
(3) Tapirapé
(a) ara-kotok
1sg.Suj./2sg.Obj.-furar
"eu te furo"

Tupinambá
(a) yxe oro-juca
(1sg.Suj. 1sg.Suj./2sg.Obj.-matar
"eu te mato"
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(b) apa-kotok
isg.Suj./2pl.Obj.furar
((eu furo voces"

(b) yxe opo-juca
1sg.Suj. isg.suj/2pl.Obj.-matar
"eu furo voces''

Acrescente-se que as marcas referenciais de objeto e de sujeito dos
verbos de estado sao também as formas por que se expressam, nas línguas
de estrutura ativa, os clíticos de posse no nome. Anchieta dá em informa'íªº de maneira inequívoca como se pode ver abaixo.
Ne, Nde, vel, Né, Pe, tao tambem adiectiuos como meus, tuus, vefter, it offers
&c.xejára, ((meus dominus·: ndejára, "tuus':[ ... ] (Anchieta: n-nv)

Os dados sao suficientes para que se possa dizer com seguran<ra que,
segundo urna tipologia morfossintática estruturalista, o Tupinambá é urna
língua de estrutura ativa, tal como outras línguas da familia Tupi-Guarani,
como o Tapirapé, o Kamayurá, o Asurini do Trocará, entre outras.
Urna língua OV?
Outro tema central na tipologia sintática estruturalista é o da ordem sintagmática, isto é, a classifica<rao das línguas de acordo com a ordem neutra, que nao é pragmaticamente marcada, do sujeito, objeto direto e verbo.
Seis tipos de línguas sao possíveis: SOV, OSV, SVO, OSV, VSO, VOS (Greenberg, 1966).
Desde entao se tornou quase que obrigatório, nos estudos estruturalistas determinar qual a ordem básica dos sintagmas nominais de Sujeito
e Objeto, da qual decorre urna série de outras ordens na língua. Assim
se na ordem básica e neutra o objeto preceder o verbo, isto é, se for urna
língua ov, na constru<rao genitiva o possuidor precederá o possuído, o
adjetivo deverá preceder o substantivo, e a língua deverá ter posposi<róes e
nao preposi<róes. Se a língua, porém, for do tipo vo, em que verbo precede
o objeto, o adjetivo naturalmente se seguirá ao substantivo, o possuidor se
seguirá ao objeto possuído, e a língua terá preposi<róes e nao posposi<róes.
Algumas das características de urna língua do tipo ov se aplicam ao
Tupinambá, pelo que diz explicitamente Anchieta.
NA conftrui~ao (excepto o nominatiuo, & datiuo, que fe poem indifferenter)
fempre fe prrepoem o pronome, fiue fubftantiuo, fiue adiectiuo, vt xéjuca,
"a mi Matad: ore, yande, nde, pe, jucá, xejára, "meus dominus·: xérece, ((me
propter" & fic de creteris, vt yjucá, ((eum occidere': yjára, ((eius dominus': O
mefmo tem o genitiuo cuja he a coufa, & cafo có prrepofi~ao de todos os
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nomes porque todas as prrepofi~óes prreponuntur, vt pedro jára, "petri, dñs"
Pedro rece, "Petrum propter': (Anchieta: i2v).

A ordem livre dos sintagmas nominais: urna perspectiva paramétrica

A questao nao é tao simples e a ordem ov se restringe aos objetos que
sao, como os chama Anchieta, "artículos': que correspondem ao que hoje
denominamos clíticos ou prefixos. Q~ando se trata de 3ª pessoas, a ordem
é livre, podendo ser ovs quanto svo ou mesmo osv. Nos caos em que
sujeito e objeto tem o mesmo grau de animacidade a senten9a é ambígua.
SEndo a terceira peffoa accufatiuo falafe direitamete pelos artículos fo nhüa
mudiífa, vt,aíucá Pedro, "mato a Pedro", erejuca, ojucá, & fic in pluralí, orojuca, yajuca, ojuca,fopre Pedro he o accufatíuo, porq nao fe perdeos artículos, &
eftá claro. Sendo a terceira nominatiuo, & accufatiuo, aínda q pode auer algüa
amphibologia, cotudo pella materia q fe trata comumete fica claro, como de
coufa anímata com in animata, ou de mayor qualidade com menor vt. "Pedro
come pao, bebe, pranta, derruba aruores", &c. claro efta que Pedro ha de fer
nominatiuo de qualquer maneira que fe ponha, vt, Pedro oumiapé, Pedro
miapeou, miapé Pedro ou, ou Pedro miape. E por aquí fe entendera o mais.
Pedro piráou, "Pedro come peixe", Pedro jagoára ojucá. "Pedro matou a onfa".
Quando ha igualdade, entáo he aduuida, como: "Pedro matou a Ioanne",
Pedro Ioanne ojucá, porque ambos podem fer nominatiuos, & accufiitiuos.
(Anchieta: 36).

'
A possibilidade
de urna ordem sintagmática livre existe em 1atim,
que, sendo urna língua do tipo nominativo/acusativo, tem marcas de caso
explícitas para os casos nominativo e acusativo, indicando, assim, sem
ambiguidade, o sujeito e o objeto da senten\a.
O Tupinambá, como se viu, é urna língua de estrutura ativa e os casos
nominativo e acusativo sao casos abstratos, isto é, nao se expressam por
desinencias morfológicas. Daí, se a ordem sintagmática pode variar, ela
nao tem a fun<rao sintática de indicar o sujeito e o objeto e a probabilidade
de ambiguidades é grande. Nao tendo essa fun\ao, os sintagmas nominais
ou pronominais estao livres para desempenharem fun<róes pragmáticas.
Anchieta observa, quanto as formas pronominais, que
[... ] yxe, ende, pee- fempre tao fubftantiuos, feruem de fuppoftos em todos
os tepos que te artículos, vt, yxe afó, eu vou. ende erefó, "tu" pee- pefó," vos".
Onde o verbo perde o articulo fe for actiuo tambe podem fer fuppoftos, porque neceffariamente fe lhe ha de feguir accufatiuo, vt, yxe Pedro jucáreme,
"fe eu á Pedro matar~ nde Pedro jucáreme, "fe tu': pee- Pedro jucáreme, "fe
vos"[ ... ]. (Anchieta: nv).
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No primeiro caso, quando estáo presentes as formas clíticas, tudo
indica que os pronomes livres sáo dispensáveis. Essa suposicyáo é reforc;ada
nos exemplos em que o pronome livre, vía de regra, está presente: porém
no capítulo sobre as conjugac;óes verbais ele está ausente. Lembremo-nos
que, no verbo, cada combinac;ao de pessoas de sujeito e objeto tem urna
forma clítica exclusiva, sendo quase sempre possível, mesmo nao estando
expressa, recuperar qual é esta pessoa. Assim em Tupinambá
-xe-juká "a mim matani' remete a um sujeito de 3ª pessoa e
a- juká "eu o mato" tem como objeto a 3ª pessoa.
É essa distribuic;ao que permite aos sintagmas de sujeito e objeto

serem dispensáveis. Estao, pois, livres para desempenhar func;óes pragmáticas, entre as quais a de enfase ou contraste, como no frances Moi je

chante 'eu, eu canto".
A ordem sintagmática livre també1!1 ocorre em Tapirapé e Asurini,
nao sendo urna característica apenas do Tupinambá, estando presente no
Mowahk e Navaho falados na América do Norte e no Warlpiri falado na
Austrália.

O parametro da configuracionalidade
Quem primeiro chamou a atenc;ao da comunidade linguística que esse
tipo de língua suscitava para a teoría linguística foi Hale (1983) que propóe
a parametrizac;ao do princípio da projec;ao tal como postulado no modelo
gerativista: as línguas de ordem sintagmática livre teriam urna estrutura
subjacente linear, nao tendo a configurac;ao nao linear das línguas de
ordem sintagmática fixa. As línguas de ordem sintagmática livre seriam
nao configuracionais.
Outras propostas para o tratamento de línguas de ordem sintagmática livre se sucederam como a de Eloise Jelinek (1984) e o de Mark Baker
(1995), que nao parametrizam o princípio da projec;ao, propondo que,
nessas línguas, o papel argumental é desempenhado pelos morfemas de
pessoa, os sintagmas nominais sendo adjunc;óes.
' GRAMATICA
'
DE VOLTA A
DE ANCHIETA

Cada época tem sua teoría, sua linguagem e seu modo próprio de apresentar os fatos de urna gramática. E a cada época e a cada mudanc;a paradig212

mática mudam as perguntas, os propósitos e a forma de expor esses dados.
Náo se deve, pois, avaliar urna gramática por sua forma externa, como
foi feíto com as gramáticas da época colonial, mas, sim, pelos fatos que
contém. O exercício de análise aquí apresentado demonstra que o uso de
urna terminologia e modelo descritivo de sua época náo impediu que fatos
totalmente diferentes dos que ocorrem em Latim ou nas línguas conhecidas aépoca fossem registrados, sendo possível classificar o Tupinambá
segundo parfunetros de outras teorías e de outras épocas.
A análise dos fatos apresentados por Anchieta mostra que o tratamento dado por Greenberg (1963) a ordem sintagmática é insuficiente
para descrever o Tupinambá, urna vez que, assim como em Tapirapé e no
Asurini do Trocará, a ordem é livre, nao tendo a func;ao de expressar as
relac;óes sintáticas de sujeito e objeto, func;óes essas que, na proposta de
Greenberg, sao essenciais para o estabelecimento de urna ordem básica
neutra, isto é, livre de fatores pragmáticos. Como se viu, as ordens sintagmáticas em Tupinambá, Tapirapé e Asurini tem urna func;ao essencialmente pragmática e nao sintática (cf. Vieira, 1993; Leite, 2000 ), nao se
enquadrando, portanto, nos universais de Greenberg.

lsso demonstra que Anchieta·nao deturpou os fatos do Tupinambá,
ajustando-os ao Latim, nem que o Tupinambá estivesse no final do século
XVI totalmente ' modificado pelo' -.Portugues, urna vez que permaneceu
como urna língua do tipo ativo e iµantém :algumas características de línguas do tipo ov, como, por exemplÜ:'p~sposic;óes, mantendo, porém, urna
ordem sintagmática livre.
E mais ainda, a gramática do Tupinambá é paralela ade outras línguas da familia Tupi-Guaraní atualmente faladas, o que confirma que nao
houve simplificac;óes dos fatos apresentados por Anchieta, ou que fosse
urna língua desfigurada por empréstimos macic;os do portugues.
Mattoso Cámara talvez tivesse razao ao dizer que as línguas indígenas nao tem a possibilidade de ser o substrato que atuou na formac;ao do
Portugues do Brasil por serem genética e tipologicamente distintas entre
si. Efetivamente os dados da Gramática de Anchieta e as pesquisas atuais
mostram que o Tupinambá pertence a um outro parfunetro, que nao é nem
o da nao configuracionalidade, nem o dá polissíntese. Um novo modelo
gerativista faz seu caminho, o Programa Minimalista, que já tem línguas
nao configuracionais como objeto de{ studo, cuja inclusao nas descric;óes
das línguas indígenas brasileiras é recente.
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O NHENGATU OU LÍNGUA GERAL DA AMAZONIA

Pela extensáo territorial em que a língua geral era usada a dialetac;áo era
grande. Os documentos que se tem de várias épocas se referem em sua
grande maioria achamada Língua Geral da Amazonia, este também com
diferen<;as entre as várias comunidades.
Elegeu-se para urna apresentac;áo da Língua Geral, a variedade falada
no Alto Rio Negro para a qual se dispoe de informa<;óes sobre a situac;áo
sociolinguística e pesquisas empíricas desenvolvidas por Borges (1991) e
Taylor (1985). Será usado a Gramatica do Nheengatu de Couto de Magalháes (1876), de natureza introspectiva, isto é, baseada conhecimento que
tem do Nheengatu, língua que fala, por sua própria avalia<;ao, com fluencia.
Sistemas Vocálicos do Nheengatu

Couto de Magalhaes (1876)
Segundo Couto de Magalhaes (1876), em seus próprios termos~
no Nheengatu A E O tem tres sons: aberto, fechado e nasal, ao qual se acrescenta U com o mesmo som do portugues [... ]. Há também um som gutural
de difícil representa~ao porque nao existe semelhante em nenhuma das línguas europeias [... ]. Este som é o que os gramáticos jesuítas representavam
pelo y ou i grosso (Couto de Magalhaes p. 2, 3íl)

Dessa caracteriza<;ao pode-se deduzir que o sistema vocálico do
Nheengatu falado no século XIX era bastante. semelhante ao do Tupinambá, Kamayurá, Urubu e Parintintin, tendo as seguintes características
diferenciadoras do Tapirapé e do Asurini (1) e do Guajajara (2):
(1) contraste entre /u/: /o/ tendo /o/ urna variante aberta [~];
(2) vogais orais;

(3) vogais nasais, no caso do Asurini e Guajajara.

Gerald Taylor (1985) dados registrados na Ilha Grande de Tapuruquara,
nos arredores de Sao Gabriel da Cachoeira e na boca do lfana
O sistema vocálico desta regiao, produto de pesquisa de campo, difere
fundamentalmente do apresentado por Couto de Magalhaes como se verá
nos quadros a seguir
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Fonemas vocálicos orais
i

Fonemas vocálicos nasais

u
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O contraste entre vogais orais e vogais nasais se mantém. Anula-se 0
contraste entre /u/: /o/ e náo há mais a vogal posterior alta náo arredondada [y]. O sistema do Nheengatu falado aépoca de Couto de Magalháes,
constante de seis vogais orais e seis vogais nasais, reduziu-se no espa<;o de
100 anos a quatro vogais orais e quatro vogais nasais.
Taylor (1985) apresenta um quadro sombrio da situa<;ao sociolinguística do Nheengatu do Rio Negro. Alguns jovens ainda entendem mas
já nao falam a língua. A ruptura geracional é um forte indicativo de um
baixo grau de vitalidade da língua.
Acrescente-se a isso a incorpora<;áo ao sistema fonológico de novos
fonemas através de empréstimos da língua dominante. É o que se verá a
seguir.

Luiz Carlos Borges (1991)
Em Borges (1991) encontra-se o mesmo cenário de diminui<;áo dos fonemas vocálicos descrito por Taylor (1985). Confirmam-se, assim, os dados
de Taylor (op. cit.) registrados seis anos antes da análise de Borges: quatro
fonemas orais e quatro nasais.
Fonemas Vocálicos orais
i
e

u

Fonemas vocálicos nasais
i

ü

a
É importante observar que aredu<;áo do sistema vocálico se sobrepoe

um crescimento das consoantes. Em Tupinambá e em nas línguas Tupi-Guarani nao há contraste entre consoantes surdas e consoantes sonoras.
Borges registra, porém, a fonemiza<;áo de consoantes fric~tivas sonoras
e a introdu<;ao de fricativas surdas que entraram na língua por meio de
empréstimos do Portugues. Esses empréstimos vem refor<;ar consoantes
oclusivas sonoras resultantes de sua análise das entao consideradas oclusivas pré-nasalizadas. Em geral os empréstimos se adaptam a fonologia
da língua. A incorporac;áo de urna série de fonemas nao existentes na lín215

Tupinambá

gua ao invés de constituir um enriquecimento antes é indicativa de urna
fragilidade da língua em aprec;:o, enquanto emblema de urna identidade
diferenciada.

a) a-fo
1ª sg.suj.-ir

,
,
CARACTERISTICAS MORFOSSINTATICAS

b) foáo Pedro o-sausúb
Joao Pedro 3ª- amar

euvou

foáo ama a Pedro

A inspec;:ao dos textos que constam tanto em Couto de Magalhaes quanto
em Joáo Barbosa Rodrigues evidenciou características de língua do tipo
O(bjeto) V(erbo). Há posposic;:óes e nao preposic;:óes; o verbo principal
antecede o verbo "auxiliar" e o possuidor precede o possuído.
oiepé ára opeiú ramé oiko ce memy, micúra pahá ocenú O\'.O
Um dia tocando quando estava sua frauta, raposa dizem que ouvir foi.
Um dia quando (o jabuti) estava tocando sua flauta, a raposa foi ouvi

xá ikó ce yau yuá uyrpe
Eu estou minha fruta árvore embaixo

Eu estou embaixo da fruta de minha árvore
(Couto de Magalhaes, "O jabuti e a onc;:a')

Náo ocorreram, porém, evidencias de urna ordem sintagmática livre.
Nas lendas e mitos em Nheengatu o objeto se posiciona depois do verbo e
o sujeito o precede.
Náo há nas lendas transcritas por Couto de Magalhaes exemplos de
que seja o Nheengatu urna língua de sujeito cindido ou de estrutura ativa,
nas quais os verbos transitivos e intransitivos ativos tem o mesmo prefuco indicador do sujeito. Nos verbos de estado o prefuco de sujeito tem
a mesma forma dos possessivos e dos objetos pronominais dos verbos
transitivos quando o sujeito é a 3ª pessoa. Essa dicotomia verbal, como
se viu, se encontra em Tupinambá e outras línguas Tupi-Guaraní como
o Tapirapé, o Asurini do Trocará, o Kamayurá. 2 A nao existencia dessa
construc;:ao em Nheengatu é indicativa de urna mudanc;:a morfológica e
sintática mareante na Língua Geral Amazónica.

2

Os dados e análises do Tapirapé sao de Yonne Leite (Leite, 1990) e os do Tupinambá de
Anchieta Arte de gramática da língua maís usada na costa do Brasil. Fac-símile da edi<;ao de
1876, Universidade Federal da Bahia, 1980; os do Asurini de Márcia Damaso Vieira (Vieira,
1993) e os do Kamayurá de Lucy Seki (Seki, 2000). As cita<;óes da Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil transcritas no texto sao da versao digitalizada para Word
feita por Emerson José Silveira da Costa.
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c) ixe xe-juká
iª sg, suj.1ª sg.obj-matar

Eumematam
d) xe-r-oryb

1ª sg.suj.-alegre

Eu estou alegre

A comparac;:áo dos mitos transcritos por Barbosa Rodrigues corroboram as características morfossintáticas que se encontram em Couto de
Magalhaes: nao há ordem'sintagmática livre sendo, mas, sim, urna ordem
svo. Embora seja urna língua, como o Portugues do tipo s(ujeito) v(erbo)
o(bjeto) mantém as características de língua ov com as ordens que se
encontram em Tupinambá, Tapirapé, Asurini, Nome posposic;:ao e Verbo
seguido do Auxiliar ao invés da ordem do Portugues Preposic;:áo Nome e
Auxiliar Verbo. ~
O Nheengatu é, sem dúvida, urna versáo modificada do Tupinambá
guardando, no entanto, algumas de suas características, com muitos
empréstimos lexicais do Portugues. Pode ser considerada urna língua
crioula de base Tupinambá. Os fortes indícios de o Nheengatu estar perdendo sua vitalidade impóem, de imediato, medidas para tima documentac;:ao em ampla escala usando os recursos instrumentais modernos já em
prática no Brasil, tendo falantes do Nheengatu como membros da equipe
de tal modo ·a permitir um projeto de revitalizac;:ao.
A

,

A

O PORTUGUES INDIGENA: AS ORIGENS DO PORTUGUES XINGUANO

Alkmim (op. cit.) lamenta a ausencia de evidencias empíricas para sustentar a hipótese de influencia do portugues africano falado no Brasil como
a língua que serviu de base para um Portugues crioulo. Para o Portugues
Indígena também se pode lamentar a ausencia de dados sobre o Portugues
falado pela populac;:ao indígena.
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No meio desse deserto surge um oásis: a tese de doutorado de Charlotte Emmerich (1984) que trata da genese do Portugues xinguano, que
classifica como urna língua de contato no alto Xingu, levando em conta
náo só os fatos linguísticos, mas também os contextos sociolinguísticos
que norteiam o uso da linguagem quem fala, como fala quem náo fala
onde e quando.
O alto Xingu pode ser visto como um microcosmo da diversidade linguística do Brasil. Aí sáo faladas representantes de quatro familias linguísticas - Tupi (Kamayurá e Aweti) Aruak (Waurá, Mehinaku, Yawalapíti),
Karib (Kalapalo, Kuikuro, Matipu), isolada (Trumai). Segundo Emmerich
essa pluralidade linguística náo se difundiu inter e intratribalmente, como
um tra~o cultural. Os grupos xinguanos participam, por outro lado, de
um elaborado e homogeneo sistema cultural e cerimonial que assegura a
estabilidade de sua intera~áo social e assume a forma de código comunicativo intertribal. A singularidade tribal linguística, emblema da identidade
étnica e política, náo impede o multilinguismo, consequencia da trajetória
individual de cada grupo.
Alguns grupos se conservam predominantemente monolíngues,
nao excluída a possibilidade de alguns de seus falantes serem bilíngues
ou mesmo plurilíngues, em decorrencia de casamentos intertribais ou de
períodos de residencia em outras aldeias.
Esse é o cenário em que se descortina o quadro a ser tratado do portugues aí falado.
Focalizou-se na pesquisa a genese do portugues xinguano, processo linguístico que se reveste da maior importancia por permitir acompanhar sua forma~áo e evolu~áo através de dados, observa~oes empíricas e depoimentos
dos participantes indígenas e náo indígenas diretamente envolvidos. Sendo
a origem do portugues xinguano um fenómeno recente, que data de quatro décadas, seus protagonistas, na maioria vivos, colaboraram com número
representativo de depoimentos e informa~oes relevantes, contribuindo desta
forma para a discussiio de teorias sobre a origem dos pidgins, que se reveste

no caso xinguano de particular interesse pela possibilidade de comprovQfiiO
empírica. (Emmerich: 2 . O grifo é meu.)
A análise do portugues xinguano intentou responder as seguintes
perguntas: quem Jala o que, com quem, por que e quando. Para estudar a
variabilidade da proficiencia em portugues xinguano foi usada a metodología da sociolinguística quantitativa laboviana, a fim de analisar o continuum de fluencia dos xinguanos no domínio do Portugues, através do
218

emprego da concordancia verbal, variante que marca o nível sociocultural
e grau de instru~áo do falante. No caso em questáo a variável foi usada
para testar o grau de proficiencia do portugués.
Variáveis linguísticas e sociais
A fim de caracterizar o grau de fluencia em portugues, foram estabelecidas
sete faixas que dividem o continuum de proficiéncia que vai de nenhuma
fluencia a falar bem canuba, com as seguintes faixas intermediárias:
2) entende mas nao fala caraíba, 3) fala só palavras (mi~anga, bala, sabáo
etc.); 4) fala pouquinho (como chama nome?, quer trocá?, tem marido?);
5) fala enrolado do tipo vai lá porto; 6) conversa em caraíba.
Esse contínuo completo que vai desde náo fala nada até conversa
com caraíba ocorre em apenas tres aldeias: Kamayurá, Yawalapiti e Kuikuro (Emmerich, op. cit., p. 151) a que se somam as variáveis linguísticas - forma morfológica do verbo, posi~áo superficial do sujeito, tra~o
propulsor, fluencia - e as variáveis extralinguísticas - local de residencia,
status etário, status tribal, contato intraparque e extraparque - e a variável
complementar ''género':
Os resultados da análise dos dados quantitativos mostram que a concordancia é maior quando os verbos tem urna forma supletiva, como em
él sao; sei/sabe; trago/ traz; vou/ vai; vai/ vamos; do que em oposi~6es como/
come/comem;fala/falam;gosto/gosta, fator esse que é denominado "saliencia fónica" da oposi~áo. Um fator bastante atuante é o denominado "efeito
de gatilho': pelo qual a resposta repete a forma do verbo que se encontra
na pergunta. Exemplos - Pergunta: "Vocé come macaxeira?': Resposta:
"C orne.
,,
Urna informa~áo importante para a compreensáo de todos os fatores envolvidos na constitui~áo de um portugués falado por indígenas
é o papel desempenhado, no PI, Xingu, pelos pesquisadores que lá iam
para estudar a fauna, a flora e os costumes, os ríos, botanicos, zoólogos,
geógrafos antropólogos, médicos da Escola Paulista de Medicina, professores da escola do Posto e, náo poderiam faltar, linguistas. Papel importante desempenhou Orlando Villas Boas, considerado pelos indígenas o
modelo a ser seguido. As entrevistas feítas com esses participantes com
quem os xinguanos conversavam em portugués relataram que simplificavam o portugués usado na conversa~ao. Assim se expressou um desses
participantes caraíba:
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Na preocupa\'.ªº de sermos compreendidos pelo índio, reduzíamos os termos ao máximo, os tempos, os plurais: nós vai, nós pega. Depois o índio
aprende e a gente come~ a falar certo, o índio corrige. (Emmerich: 74)

Outro pesquisador, assíduo frequentador do PI Xingu confirma a
simplifica<¡:ao do Portugues pelos caraíbas para se fazer entender pelo seu
interlocutor indígena ((O índio copia, pois, o modelo e o reproduz com maior
ou menor precisiio, segundo sua motivafiio,, (grifos meus). O portugues
xinguano caracteriza-se, assim, desde suas origens, como um processo
continuamente realimentado, urna dinamica que é igualmente observada
pelos pesquisadores do Museu Nacional que realizam reiteradas viagens
ao Alto Xingu entre 1947-1953. Ou<¡:amos um desses pesquisadores:
O contato com os índios era através de mímica. Entao o índio entendía
pouco portugues. A gente falava, por exemplo "arroz': ''feijao" e ele aprendía
logo. Dentro de poucos días já dizia "dá feijao': e coisas assim como "eu vai
rio", "eu vai banha': "eu vai pesca': Essa coisa muito simplificada funcionava
[... ] . A gente procu.rava falar do jeito mais simples possível, o mínimo para
o índio entender. Aquilo era urna coisa que ele podia retribuir, falar para a
gente entender também.

A entrada de caraíbas no Parque Indígena era controlada por Orlando
Villas Boas, que decidia as condi<¡:óes e regras de comportamento dentro
do Parque, conduzindo, assim, o contato dos índios com caraíbas. Seu cuidado maior foi de manter afastados os índios dos trabalhadores sertanejos. O portugues que se formou tinha urna dinamica calcada na presen<¡:a
de um modelo a ser alcan<¡:ado e copiado, do qual está praticamente alijada
a influencia do portugues regional ou sertanejo. Essas circunstancias anulam a hipótese de ser o portugues falado pelos índios do Xingu derivado
das línguas indígenas que falavam. Teve como seu primeiro modelo um
portugues simplificado falado por brasileiros em suas situa<¡:óes de contato.
Orlando Villas Boas também nunca, permitiu a entrada no PI Xingu
de missionários que se apresentavam como linguistas e que visavam a
aprender a língua para traduzir a Bíblia e assim catequizar essas popula<¡:óes que abriam mao de suas crenc;:as e costumes para se tornaJ;em servos
de um novo Deus.

-

-

,
DE PAGAO A CRISTAO E A LINGUA COMO ELO DA AMIZADE

Em Carta a El Reí D. Manuel I sobre o Achamento do Brasil, Pero Vaz de
Caminha lan<¡:a as primeiras ideias sobre a necessidade de se aprender a
língua do gentio para torná-los cristaos.

Parece-me gente de tal inocencia que, se homem os entendesse e ele a nós,
seriam logo cristaos, porque eles, segundo parecem, nao tem nem entendem
nenhuma eren\:ª·
E, portanto, se os degredados, que aqui hao-de-ficar, aprenderem bem a sua
fala e os entenderem, nao duvido que eles, segundo a santa inten\'.ao de Vossa
Alteza, se hao de fazer crista.os e crer em nossa santa fé, aqual praza a Nosso
Senhor que os traga, porque certo, esta gente é boa e de boa simplicidade.
E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar.

No século XIX, o conhecimento da língua indígena tinha objetivos
militares e de guarda do território. Segundo Cout0 de Magalhaes os jesuítas haviam aprendido a línguas indígenas para catequizar o índio, amansando-o primeiro, porque para o selvagem ((aquele que fala a sua língua,
ele reputa o seu,sangue, como tal, seu amigo, também julga que é inimigo
aquele que a nao fala'' (Couto de Magalhaes: x:x:xvi).
Tornar o índio seu amigo era um modo de conseguir bra<¡:os para a
agricultura e soldados para a defesa do território.
Couto de Magalhaes, .um intelectual de sua época que falava várias
línguas, entre as quais o Nheengatu, e assim considerava que
Cada língua que se estuda, é mais importante para o progresso da humanidade do que a descoberta de um genero novo de minerais ou de plantas.
Cada língua que se extingue, sem deixar vestígios, é urna importante página
da humanidade que se apaga, e que depois nao poderá mais ser restaurada.

'

Era militar cónscio de sua responsabilidade de defesa do território do
País e de sua economia.
O mote era amansar o índio e torná-lo seu amigo por falar sua língua
para usar seus brac;:os na lavoura. Foi contra a política de substituir o trabalho dos negros libertos pela Lei Áurea por imigrantes, ao invés de usar 'o
bra<¡:o dos indígenas amansados e amigos, por julgar urna despesa desnecessária e cara para a economia do País. Era mais vantajoso usar i milhao
de índios existentes no País, como for<¡:a de trabalho bem mais barata.
A supremacía do Tupinambá, como língua de instruc;:ao, num quadro
complexo como o relatado, poderia talvez ser explicada pela sua expansao
geográfica. No entanto, os motivos para urna única língua a prevalecer, em
meio de tamanha diversidade genética, sao de ordem bem diferente.
Como ressaltam Barros et alii (idem),
A multiplicidade de línguas era um empecilho a conversa.o, e todas deveriam ser reduzidas a urna só, de preferencia a mais comum e a usada por um
maior número de falantes, isto é, a mais geral.
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Esta política de institucionaliza~o de urna língua indígena como geral foi
parte de urna política indigenista colonial que estabeleceu urna categoria
de "índio': que nao existia no mundo pré-colonial. lndio era urna categoria
superétnica, reduzidas as diferen~as dos grupos a um modelo único aplicado
a toda a popula~o indígena. A categoría índio marcava a oposi~ao entre o
colonizador e o colonizado. Mantinha a alteridade cultural em rela~o ao
colonizador, porém sem recuperar o étnico, ou seja as especificidades próprias
de cada grupo como unidade político-económica. (Barros et alii:195-196.)

A corrente missionária volta a agir, desta vez nas universidades brasileiras, na segunda metade do século XX. Se nos séculos anteriores a política
missionária era homogeneizar as diferencyas linguísticas e culturais com
a expansao territorial do Nheengatu, a estratégia seguida pelas missoes
evangélicas era aprender as línguas indígenas para traduzir a Bíblia nas
línguas nativas. A finalidade é converter os índios e substituir seus mitos,
festas e música pela Bíblia, culto e cantos evangélicos.
Durante um período, nas Universidades, os missionários tinham
a exclusividade de pesquisar as línguas indígenas. O advento da Pós-Graduacyao, porém, formou quadros de professores doutores e institucionalizou a pesquisa com línguas indígenas. Assumiu com empenho a
obrigacyáo de proteger essas línguas, salvá-las da extincyao e formar pessoal
indígena habilitado a conduzir seu próprio destino. O direito asua diversidade cultural e ao seu território ancestral lhes é assegurado na Carta
Magna de 1988. Várias universidades oferecem cursos para a formacyao de
professores indígenas. Seu único caminho nao é mais serem trabalhadores
bracrais e mao de obra barata. Hoje índio nao tem medo de branco, nem
vergonha de ser índio. Alguns sao professores, outros sao monitores de
saúde. Pode-se ter o cargo de secretário da escola, enfun outras oportunidades de ganhar dinheiro ma sombra. lsso nao es exime, no entanto, de
fazer sua rocya.
Voltando ao comecyo para finalizar. O percurso percorrido até aqui
leva a concluir que os fatos do Portugues Brasileiro que embasam a hipótese de crioulizacyao - perda da concordancia verbal de sujeito e verbo, e
o plural substantivo e adjetivo - nao podem ser devidos a um substrato
indígena.
Como se viu, no caso da aprendizagem do Portugues no PI Xingu,
foram os caratbas que simplificaram o portugues, abolindo as concordancias e usando linguagem gestual, e forneceram um input "facilitado" para
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se fazerem entender. Cumpre investigar se essa mesma estratégia para permitir a comunicacrao entre caraibas e índios é usada, foi ou é ainda usada
em outros casos de contato entre índios e brancos. A ser esse modelo tem-se, assim, um caminho ao contrário e nesse contexto nao se pode atribuir
a um substrato indígena a crioulizacyáo do Portugues Brasileiro. Sao os
próprios falantes do Portugues quem lhes forneceram um modelo simplificado Os caratbas simplificavam o portugues e esperavam em troca que os
indígenas também simplificassem sua língua. Tem-se, assim, urna situacrao linguística de troca "económica" de simplificacyao em duas direcyoes: os
caraibas simplificavam sua língua para se fazer entender pelos indígenas
e esses em troca simplificariam a sua para que fossem entendidos. A mercadoria de troca passa a ser a simplificacyáo das línguas envolvidas. Para
comprovar essa hipótese torna-se necessário observar em outras áreas e
em outros contextos de contato interétnico o modelo xinguano se repete.
Em geral há pouca observacyáo da intercomunicacyao e do uso do portugues no contexto indígena, urna vez que os linguistas já tem muito a fazer
na recolha de dados e de observacyao de um língua indígena. Seria preciso
observar também como a populacyao nao indígena se comunica em portugues com a populacyao indígena. A se repetir o padrao xinguano teremos
evidencias mais sólidas para contestar a hipótese de crioulizacyao do portugues por influencia das línguas indígenas e a nao concordancia de nome
e verbo e nome e adjetivo bastante comum no portugues brasileiro seria
urna deriva própria do portugues (cf. Naro & Scherre, 2000 ).
Convém advertir que hoje o quadro das relacyoes índio e branco é diferente. Vários líderes indígenas tem consciencia do valor de suas línguas e
como elas fazem parte de sua identidade étnica, que nao querem perder
e nao admitem empréstimos lexicais do Portugues. Hoje índio nao tem
mais medo de branco, nem vergonha de ser índio. Tanto, assim, que Em
2003, Josimar Xawapare'ymi Tapirapé, formado em magistério indígena
e professor da Escola Estadual Tapi'itáwa, situada na aldeia de mesmo
nome, em Confresa, Mato Grosso, foi premiado pela Fundacyio Victor
Civitas (Sao Paulo), na categoria Educacyáo e Línguas Indígenas, por seu
trabalho de recuperacyáo do léxico Tapirapé. Compareceu acerimónia de
entrega dos premios, em Sao Paulo, formalmente vestido ao modo dos
brancos, mas na face estava desenhada, com tinta de jenipapo, sua marca
tribal. Seguía, assim, a etiqueta de seus hospedeiros, mas mantinha sua
identidade étnica. Em entrevista em vídeo feíta na aldeia disse: "Facyo todo
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esse trabalho na Escola bilíngue porque nao quero mais ver um tapirapé
assinando com o dedáo,,.
E acrescentou "O portugues é nossa segunda língua': ((Náo podemos

E como refon;a Warinimy Tapirapé
A nossa língua é um valor de nossa cultura. Nós náo vamos perder a nossa
língua, o nosso uso, a nossa tradi~áo. A língua é nossa identidade.

,
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Em dezembro de 1977 o Summer Institute of Linguistics (S.I.L.), após duas
décadas de atividades com grupos indígenas brasileiros, tinha denunciado
o convenio assinado com a FUNAI e interrompido, com a saída de seus
membros das aldeias em que atuavam, os trabalhos de campo que vinham
desenvolvendo.
A decisao da FUNAI, inesperada e inapelável, pouco repercutiu:
pequenas notas em jornais, parcas e nao convincentes explicac;oes oficiais,
nenhuma manifestac;ao das entidades de classe nem mesmo, que se saiba
no reduzido círculo linguístico, qualquer ato de solidariedade pessoal.
Das comunidades indígenas em que mantinham programas assistenciais
- sem dúvida as que deveriam ser as mais prejudicadas com a interrupc;áo
dos trabalhos - o .mesmo mutismo. Melancólico final para urna entidade
que se fixara nos meios antropológicos e linguísticos há vinte anos envolta
em muitas expectativas e esperan<;as.
Esse silencio é de se estranhar se le111brarn1os que na época o S.I.L.
estudava in loco quarenta e quatro grupos indígenas, l assessorava quatro
i

Em 1977 é a seguinte a rela<;iio dos programas em desenvolvimento: Tronco Tupi - Família
Tupi-Guarani: Asurini, Guajajara, Guaraní, Kayoá. Kamayurá, Karipuna (historicamente
Tupi, hoje urna língua criola), Juma, Kayabi, Oyampi, Parintintin, Sataré, Urubu; Família
Munduruku: Munduruku; Familia Mondé: Cinta Larga e Sumí do Jiparaná; Família Arikém: Karitiana. Tronco Je - Família Je: Apinayé, Canela, Kaingang, Kayapó, Xavante; Família Bororo: Bororo; Família Karajá: Karajá; Familia Maxakali: Maxakali. Tronco Aruak Familia Aruak: Apuriná, Paresi, Terena, Waurá, Palikur; Família Arawá: Deni, Jamamadi,
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programas de educa'Yáo (Guajajara, Xavante, Kaingang e Karajá), mantinha cursos permanentes - intensivos e gratuitos, de introdu'Yªº a metodologia linguística e ainda organizava e promovía programas de treinamento de monitores indígenas bilíngues. Ocupava, pois, um considerável
espa'Yo nas áreas indigenista e academica, espac;o esse sustentado por urna
extensa base geográfica e invejável infraestrutura: quatro sedes em pontos
estratégicos para o trabalho com populac;oes indígenas - Cuiabá, Manaus,
Belém e Porto Velho - um escritório central em Brasilia, biblioteca selecionada, tipografia moderna para a impressáo de textos linguísticos,
meios de comunicac;ao e transportes próprios, equipes especializadas em
diversos setores (mecanicos, aviadores, excelentes datilógrafas, auxiliares
de escritório, tipógrafos etc.) Nenhuma outra instituic;áo universitária no
Brasil possuía ou possui organizac;áo tao sólida para a realizac;áo de seus
programas de ensino e pesquisa. Tal situac;ao poderia desagradar aos que
dela nao usufruíam, porém nao houve qualquer tentativa de ocupar o
espac;o deixado em aberto: Na reuniao promovida pela FUNAI para estudar
os destinos dos programas em andamento, nenhuma das entidades universitárias presentes reivindicou a primazia da tarefa: seus representantes
foram bastante cautelosos no encaminhamento de sugestoes para a continuidade dos trabalhos. O caso aí morreu e o Summer saiu de cena como se
nunca tivesse representado um papel, embora tivesse permanecido vinte
anos em cartaz.
Urn rápido passar de olhos ern alguns textos produzidos pelo S.l.L. sob
a capa de cartilhas de alfabetizac;ao e livros de produc;áo indígena talvez
justifique a falta de pronunciamento dos linguistas e antropólogos e a tentativa de esquecirnento do caso.
Comecemos pelas cartilhas. Segundo os princípios mais elernentares da alfabetizac;áo, urna cartilha só faz sentido se nela estiver contido o
mundo em que vivem os alfabetizados. A técnica de elaborac;áo de urna
cartilha e seus diferentes métodos - fonético, silábico, vocabular ou frasal
tornam-se realmente secundários se o que é transmitido nao tem nexo
nem significac;ao para a populac;ao que vai utilizá-la. As cartilhas do S.I.L.
Paumari; Familias nao classificadas em troncos - Familia Guaikuru: Kadiwéu; Familia
Nambikuára: Nambikwara e Mamaindé; Fam.ília Makú: Maku Hupda, Maku Nadep e Maku
Yuhúp; Familia Karíbe: Atroaí, Bakairi, Hixkariana; Rikbaktsa; Familia Núra: Múra-Pirahá.
Embora todos esses grupos constem da lista do relatório de 1977 a autoriza~áo para, trabalho de campo fora suspensa entre os Waurá e Kamayurá em 1974 e entre os Oyampi em
inícios de 1977.
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estao baseadas no método que parte de urna palavra geradora com sílabas
que permitam a formacyao de novas palavras. Mas é preciso que a palavra
geradora tenha urna carga semantica para o grupo. E preciso que ela transmita um conceito central para a vida da populacrao: A palavra com que
se abre urna cartilha é fundamental para um bom entrosamento entre o
mundo da palavra escrita e o sentido da leitura. Tomemos ao acaso a cartilha Terena, organizada pelo S.I.L. e intitulada Vucápanavo ("Vamos para
Frente"), publicada pelo Ministério do Interior, Fundacrao Nacional do
fndio, Programa de Educacrao Bilingue (1976). A primeira palavra é nacáti
que quer dizer "colar': Qual a carga semantica que poderá ter a palavra
colar para a sociedade Terena? Parece-nos pelas informa\óes dos textos
antropológicos que a resposta é : nenhuma.
Além disso as palavras devem se juntar em frases que tenham um
sentido tanto semantico quanto cultural. Voltemos a cartilha Terena. Na
página 22 introduz-se, com desenhos, o contraste entre dois fonemas e
suas diferentes ortografias - fil e /í/ através dos pares mínimos iti "voce" e
íti "sangue': A seguir, como manda a metodologia mais usual, essas palavras-geradoras sao combinadas com outras em frases de modo a formar
um diálogo e logo abaixo vem um quadro no qual se encontram novas
sílabas e novas palavras com material apresentado em licróes anteriores.
Correto visual e formalmente, mas ao se ler a tradu\ao do diálogo esbarra-se com o seguinte:

acrescentam: fica-se sabendo que o acento agudo representa urna vogal
prolongada com tom decrescente ou urna consoante prolongada sem tom
decrescente. Já o acento circunflexo representa urna sílaba mais refon;:ada
sendo a vogal da sílaba prolongada e pronunciada em tom decrescente.
Nao para aí o material do S.I.L. em seu esvaziamento e diston;:ao do
mundo indígena. Como resultado do I Seminário de Produ<;:ao de Literatura Indígena realizado em 1974 publica um livro sobre a Transamazónica,
redigido e desenhado por um índio Kayapó. O texto, em Kayapó com tradu<;:ao para o portugues, bastante ilustrado com desenhos de helicóptero,
trator, caminh6es e um mapa, fala do que há por esses caminhos, como se
anda de carro para chegar em outra cidade por terra, como cada colono
recebe um lote para fazer suas plantac;oes e casa e termina do seguinte
modo:
Porque foi construída esta estrada? Eles a construíram conforme a ordem
do Grande Chefe que é o·Presidente da República. Conforme a ordem <leste
Grande Chefe, eles a construíram para levar o progresso do todo (sic) o país.
O povo fez a estrada conforme a palavra dele. (p. i4)

O s.I.L. deixara de ser urna instituic;ao linguística ou missionária e se
tornara o porta-voz de urna política governamental nao unívoca.
.
Vale a pena determo-nos na análise das suas estratégias e trajetória
para entendermos como passou a exercer tal tipo de ac;:ao.

"- Onde voce está?
-Nopo~o.

O S.I.L. E SUA MULTIPLICIDADE

-E o sangue?
- Está ali na cabe~a de Davi:' (p. 23)

E o exemplo mais singelo do que Bartolomeu Melia chamou de "aproveitamento das palavras da língua do índio para fazer urna língua indígena
sem índio':2
O título Vamos para frente e as cores verde e amarelo com a bandeira brasileira na capa servem também como indicadores de um enfoque
contestável, do ponto de vista cultural dado o um material de alfabetiza\áO indígena. As observa~óes linguísticas apresentadas no Prefácio nada
2

Comunicacyáo intitulada"~ indígena a Língua de Alfabetiza<;áo indígena?" apresentada na
XXX Reuniáo Anual da SBPC (1978) no Debate Política Linguistica e de Educa'jio Indigenista.
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A face com que o S.l.L. se apresentava nos meios academicos, quando de
seu estabelecimento no Brasil, era a de linguistas. Mas todos sabiam, e
seus integrantes e dirigentes nao o ocultavam - que sua base financeira
provinha da Wycliffe Bible Translators - entidade que se destina a promover trab alhos em grupos nao alfabetizados com o objetivo de prover-lhes
programas educativos e a traduc;:ao do Novo Testamento.
Essa sua face, porém, nao foi muito enfatizada e era relativamente
tolerada pelos que mantinham relac;:6es profissionais cóm o S.I.L.
Urna análise dos objetivos do S.l.L. contidos no artigo terceiro do
Capítulo Primeiro de seus Estatutos mostra que essa dualidade náo está
claramente expressa. De acordo com aquele artigo o S.l.L. destina-se a:
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Realizar estudos comparativos e descritivos de línguas indígenas e reduzi-las aforma escrita; traduzir para essas línguas livros de valor moral e cívico
assim como porfoes da Bíblia; promover o interesse pela ciencia linguística e
para estudos de investigayao científica de outros aspectos da vida das tribos
indígenas; editar livros, e revistas ou outro tipo de publicapio que se relacione
com os.fins da sociedade; desenvolver um programa de educayao e assistencia
social, em cooperayao com .instituiyóes govemamentais ou científicas com o
propósito de proporcionar ao indígena melhores condipies de vida, tudo sem
fins lucrativos. (grifos meus)

Em pé de igualdade, unidos por conjun<;óes coordenativas e a ordem
de apresenta<;ao indicando urna sequencia temporal, pois só se pode
desenvolver um sistema de escrita para urna língua ágrafa após descreve-la, estao, aoque parece por sua posi<;ao introdutória no parágrafo, os propósitos primeiros do s.I.L.: comparar para descrever para reduzir aescrita.
Cumpre assinalar aquí que do ponto de vista linguístico a compara<;ao vir
antes da descri<;:ao é um tanto incomum, pois em geral se descreve primeiro para depois comparar.
Deixando de lado as diversas possibilidades de interpreta<;ao do
termo reduzir que vao desde "tornar menor': "restringir': ·"simplificar" a
"exprimir em unidades diferentes" "transformar" "converter" etc.3 cuja
polissemia só poderia ser desambiguada pelo exame da filosofia e prática
educacional do S.I.L. e da concep<;ao de língua escrita daí decorrente - o
que nao intentaremos fazer neste artigo - fica bem claro que os membros
do S.I.L. nao se propóem a fazer linguística no sentido académico e tradicional do termo. O que pretendem é desenvolver técnicas para a passagem
de urna língua oral para um sistema ortográfico.
O segundo aspecto - o de tradutores - nao é um seguimento natural
do primeiro objetivo e a Bíblia vem em segundo plano como exemplo de
um tipo de texto, de valor moral e cívico que podem traduzir. O terceiro
subitem - promover o interesse pela ciencia linguística - juntamente com
o seguinte que trata das publica<;óes mostram, por sua posic;ao no texto, a
diferen<;:a entre os propósitos de urna institui<;ao nitidamente ac_ademica e
o s.I.L. Nos estatutos de urna entidade academica seriam esses os objetivos
que mais frequentemente viriam em primeiro lugar para que maior enfase
lhes fosse dada. O último dos objetivos do S.I.L. torna mais vasto seu raio
3

Cf. Aurélio Buarque de Holanda - Novo Dicionário,
Fronteira, s. d., Rio de Janeiro, p. 1202.
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de atua'rªº pois propóe "desenvolver um programa de educa'rao e assisténcia social ( ... ) com o propósito de proporcionar ao indígena melhores
condi'róes de vida".
Assim os membros do S.I.L. sao linguistas delimitados, tradutores de
textos de valor moral e cívico, e proponentes de um sistema educacional.
O uso de expressóes vagas como tipos de publica'róes que, se relacionarn com os fins da entidade, nao estando bem definidos quais sao
esses fins, obras de valor moral e cívi.c o ao que se segue só a Bíblia como
exemplo, propósito de proporcionar ao indígena melhores condic;óes de
vida sem. dizer como conceber essas condi<;óes torna bastante espinhosa
a tarefa de comprovar, por s:er sua atna<;áo tortuosa e ambivalente, os efetivos propósitos do, S.LL~ O mais que se pode dizer após a leitura <leste
artigp de seu Estatuto é que o s..1.L. se assentou em areias movedi<;as e que
ai im.pn.~cisao com que form:ula seus objetivos aliada a urna falta de conexa-0- diretai. entre eles,.dá margens mais a perguntas do que a urna defini<;ao
aata dos. fins da entidade~
É curioso que diante de tamanha complexidade de atuac;ao, quando
se trata de avaliar seus resultados se passe a palavra aos linguistas. Ninguém se lembra de pedir a um pastor protestante a sua opiniao sobre o
trabalho do S.I.L., nem que um teólogo de seu parecer sobre os textos bíblicos traduzidos~Historicamente é compreensível que assim se proceda pois
foi a imagem de linguistas que seus membros mais procuraram projetar.
No entanto, a mola propulsora do S.l.L. é linguística só em sua fachada.
Parece-nos que será mais revelador analisar sua trajetória para depreender
os contextos em que agem e como se utilizam de sua multiplicidade para
alcan<;:ar o objetivo aparente de difundir a Bíblia. Por certo nao reside na
metodologia ou no modelo linguístico empregados a explica<;:ao das diferentes rea<;óes que desencadeiam nos países em que atuam. Essas rea<;óes
vao desde o extremo, na Colombia, do sequestro e marte de um membro
do S.l.L. por um grupo de guerrilheiros soba alega<;ao de que "as atividades do instituto sao contrárias asoberania nacional
. e afetam a cultura e
patrimonio das comunidades indígenas" Uornal do Brasil, 24/01/1981, p.
12) até a concessao pela UNESCO do Premio da Associa<;ao Internacional
para a Leitura pela eficácia de seu programa na Papua Guiné. No meio
desses dois pontos estao a suspensao, pelo que tudo indica, temporária,
para a realiza<;ao de trabalho de campo no Brasil embora, como se viu,
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tanto fizessem para satisfazer algumas faccróes do mundo governamental e
as sucessivas proibicróes e readmissóes no Peru.
Comecemos pelo exame de sua trajetória no Brasil.
A ESCALADA DO S.I.L.

O Summer Institute of Linguistics passou a atuar oficialmente no Brasil
em 1959, embora várias gestees já houvessem sido feitas anteriormente.
Instalou-se como entidade que <lava enfase ao lado academico, através de
um convenio com o Museu Nacional. Este convenio limitava a ac;:ao do
s.I.L. a atividade de pesquisa. Fica clara essa restric;:ao no artigo treze do
Acordo firmado entre as duas lnstituic;:óes pelo qual os membros do S.LL.
se comprometem "a acatar as leis do País, atendendo as sugest6es dos funcionários do Museu Nacional, com quem estiverem colaborando, no sen-

tido de ficar a salvo a tradicional reputafi'lO do Museu Nacional como órgao
de exclusivo objetivo científico,, (o grifo é meu).
Os membros do S.LL. de acordo com esse Termo trabalhariam em
conjunc;:ao com um pesquisador do Museu Nacional e este o credenciaria
junto ao entao S.P.L para a obtenc;:ao de licenc;:a para trabalho de campo.
Seus pesquisadores tinham sala no Setor de Linguística e alguns de seus
trabalhos foram publicados nas séries do Museu Nacional. Foi, sem
dúvida, um período de intensa atividade universitária para o S.LL. Seus
membros compareciam diariamente ao Museu Nacional; participavam da
organizac;:ao de fichários e arquivos, davam cursos de treinamento para
trabalho de campo em linguística para os membros do Departamento
de Antropología, apresentavam Comunicac;:óes nas reunióes da Associac;:ao Brasileira de Antropología, faziam conferencias e seminários sobre
o andamento de suas pesquisas. Mantinham um diálogo permanente e
aceso com o Encarregado do Setor de Linguística, Dr. J. Mattoso Camara
Jr., e com antropólogos como Roberto Cardoso de Oliveira, Luiz de Castro
Faria, Roberto DaMatta, Roque Laraia entre outros. Sua sede era no Rio de
Janeiro e sua equipe era bem reduzida.
Foi nessa época que sua imagem de linguistas mais se projetou. Chegaram a colaborar com outras instituic;:óes de pesquisa, como o Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, e, por solicitac;:ao de Darcy Ribeiro,
participaram do Projeto de Pesquisas em Cidades Laboratórios, apresentando um levantamento linguística feito em Leopoldina, Minas Gerais.4
4
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In: EducafiíO e Ci¿ncias Sociaís, ano 11, vol. IX dezembro de 1968, Rio de Janeiro.

A situacráo até 1965 do ensino da Linguística era, no Brasil, bastante
precária. A Linguística era ensinada como disciplina isolada nos cursos de
graduacráo das Faculdades de Letras e a parte indígena poderia, em alguns
lugares, ser ministrada nos cursos de Ciencias Sociais através da Cadeira
de "Etnografia e Língua Tupi': Os únicos centros que se batiam pela formacrao de linguistas para trabalho de campo com línguas indígenas era a
Universidade do Paraná, tendo a frente Mansur Guérios e Loureiro Fernandes. Estes muito incentivaram Aryon Dall'Igna Rodrigues a organizar
um setor especializado naquela unidade.
A meta prevalescente a ser alcanc;:ada era a de registrar o maior
número possível de línguas prestes a desaparecer. Almejava-se também
lanc;:ar algumas luzes no desalentador domínio da classificac;:ao dessas línguas. A atuac;:ao do S.LL. neste contexto foi das mais esperanc;:osas. Em seu
artigo ((Dez anos após a I Reuniao Brasileira de Antropologiá'5 diz L. de
Castro Faria: "(... ) o que se fez em termos de programac;:ao de Martius
até 1953, em noventa anos portanto, é muito menos do que foi feíto no
período de 1959-1963 pelo Summer Institute,, (p. 28). Toca também Castro
Faria no problema que o Summer posteriormente viria a enfrentar e receber críticas negativas: "Pouco importa, é claro, para a ciencia linguística e
o estudo comparativo das línguas índias, a nacionalidade ou o credo dos
autores. Mas é urna pena que só o imperativo evangélico de conversao do
gentío continue ainda a suster toda essa obra, e que o cientista cético tenha
que se abastecer inevitavelmente em surrao alheio'' (p. 29 ).
Acreditava-se que por serem missionários os membros do S.I.L. poderiam desenvolver melhor trabalhos de campo, com longos anos de permanencia no meio do desconforto, pois os movía a fé e lhes <lava forc;:as
a recompensa espiritual. Por isso o lado missionário do Summer era tolerado e considerado até um componente inerente arealizac;:ao desse tipo de
levantamento empírico paradigmático da época. E efetivamente durante
os primeiros anos os membros do S.LL. trabalharam intensamente em Linguística. Havia 27 equipes em campo: 9 estudando línguas do grupo Je,
5 pesquisando línguas Karibe, 13 com línguas tupi do grupo Aruak e das
línguas nao classificadas; 14 estavam sob investigac;:ao sistemática. 6 Prazos
In: Revista do Museu Paulista, n. XIX: i7-37, Sao Paulo, 1963.
6

Os grupos estudados em 1963 eram: Apalai, Apinayé, Rikbaktsa Asurini, Bakairi, Guajajara,
Guaraní Hixkaryana, Kaingang Hayoá, Karajá, Maxakali Munduruku, Mura-Pirahá, Nambikwara Parintintin, Paresi, $ataré (Mawé), Urubu, Xavante.
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foram estipulados para a entrega de relatórios e as gavetas dos arquivos do
Museu Nacional enchiam-se de material da mais variada natureza.
Em 1960 instala-se a Universidade de Brasilia, tendo a frente do
Departamento de Linguística o Dr. Aryon Dall'Igna Rodrigues, especialista em línguas indígenas. Membros do S.I.L. sao convidados para ministrarem aulas naquele centro que se inaugurava em bases inovadoras.
Ampliava-se assim o raio de ac;:áo academica do S.l.L. e sua imagem
de linguistas ganhava maior projec;:ao. Os membros do S.l.L. que colaboraram na Universidade de Brasilia e posteriormente no Programa de PósGraduac;:ao em Linguística do Museu Nacional (1968-1972) deram aulas,
orientaram teses hoje publicadas, deixaram marcas positivas naqueles
que foram seus alunos, marcas essas que se traduziram em mudar o enfoque de se historiar as conquistas da linguística, e ensinar a trabalhar com
dados, organizá-los sistematicamente e basear a análise na combinac;:áo
dos elementos examinados. Enfim divulgaram e fizeram com que tomasse
corpo no Brasil urna das linhas do estruturalismo norte-americano.
Além de ampliar sua projec;:ao academica, o estabelecimento do s.I.L.
em Brasilia o faz ficar geograficamente mais próximo ao centro do poder.
As atividades que vinham desenvolvendo no ambiente universitário bra-

A formulac;:áo desse texto deixa bem explícita a func;:áo de educadores
e de missionários. A Bíblia nao é mais apenas um exemplo de livro de
valor moral e passa a ser um texto traduzível em mesmo pé de igualdade
com os textos de literatura oral tribal.
Atingida essa etapa em sua escalada e assinado o convenio com a
FUNAI, que lhes dá muito maior autonomía do que o do Museu Nacional
e o da Universidade de Brasília, o S.I.L. comec;:a a se distanciar do mundo
universitário. Fecha seu escritório no Rio de Janeiro e paulatinamente seus
linguistas mais qualificados váo sendo transferidos para outros países.
Agora sua fase pedagógica e religiosa pode se expandir e o lado academico

sileiro cada vez mais os distanciava das finalidades de sua fonte mante-

nao lhe tem mais utilidade. Durante urna época do Convenio coma FUNAI

nedora: a Wycliffe Bible Translators que, como dissemos, é urna entidade
que tem como fim propagar o Novo Testamento entre grupos nao-alfabetizados.
Em 1964 estoura a crise da Universidade de Brasilia e o Setor de Linguística esvazia-se com a saída de quase todos seus professores. O s.I.L.,
porém, permanece e, aos poucos, contatos sao intensificados com a FUNAI,
de tal modo que conseguem firmar seu primeiro convenio com aquela
Fundac;:ao em 1969 e renová-lo em 1973.
Nesse novo Acordo toda a dualidade que transparece nos Estatutos se
resolve. Enquanto no Museu Nacional e na Universidade de Brasília suas
atividades se restringiam a descrever e classificar línguas indígenas, a dar
aulas e orientar dissertac;:óes de mestrandos, sempre sob a égide de linguistas nacionais de boa formac;:ao, na FUNAI, onde inexistem especialistas em
ciencia da linguagem, nao precisaram mais enfatizar o lado academico.

o Summer teve um bom raio de ac;:áo: um de seus membros tinha assento
no Conselho Indigenista, seus dirigentes e técnicos trac;:aram os rumos da
educac;:áo bilíngue, formaram monitores indígenas, comandaram de certo
modo o programa assistencial as populac;:óes indígenas brasileiras.
Encastelados em seu domínio governamental em Brasília, nao perceberam que os rumos que a antropologia brasileira trac;:ava para o trato
da questáo indígena já eram bem diferentes dos preconizados nos idos
de 50-60. Também náo se deram conta que a situac;:áo da Linguística
mudara: aos poucos estudiosos dos anos 60 juntara-se urna considerável
forc;:a oriunda de doutores e mestres, formados no País e em universidades
estrangeiras, com orientacyóes variadas, e conscientes da necessidade de
sua participac;:áo no encaminhamento de questóes do desenvolvimento e
prática linguísticas.

Nesse ano (1981. N.O.) foram iniciados as estudos do Apurina, Jamamadí e Mamaindé. O
estudo do Fulnió foi interrompido primeiro temporária e depois definitivamente.

A crítica que mais incide sobre o S.l.L. é a da paucidade de publicacyóes
sobre os grupos com que conviveram. De fato se estabelecermos urna pro-
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Passaram a apresentar com mais tranquilidade sua veste de missionários.
Para isso é preciso que venha a tona primeiro sua face de alfabetizadores.
Assim reza a Cláusula Terceira do Acordo firmado coma FUNAI:
'l\ ai;:áo do Instituto no campo da alfabetizai;:áo, compreenderá:
a) preparai;:áo de cartilhas em idiomas indígenas.
b) elaborai;:áo de cartilhas bilíngues (língua indígena - portugues) visando
ao aprendizado do idioma nacional.
c) prepara<;:ao de livros de leitura, registros de literatura oral e tradu<;:ao de
textos bíblicos e outros de alto valor cívico e moral para os idiomas indígenas:'

-
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pon;:ao entre as condi\:óes de que gozam seus membros para a realiza\:ªº
de suas pesquisas, os anos durante os quais os grupos vem sendo estudados e o número de publica\:oes ou trabalhos arquivados existentes, o
resultado será desfavorável ao S.l.L. Por exemplo o Karajá contava com
equipes de trabalho há 19 anos e a proporc;ao dos resultados apresentados
pode ser taxada de insuficiente: tem-se arquivados o formulário padrao e
um estudo dos fonemas da língua e publicado um trabalho sobre as diferenc;as na fala dos homens e das mullieres e um pequeno estudo preliminar em forma transformacional de gramática. Infere-se, porém, nesse caso
que o material linguístico de que dispunham deveria ser muito extenso,
pois estava em andamento um programa de educac;ao e de formac;ao de
monitores bilíngues, assessorado e orientado pelo S.l.L. Para talé necessário por parte da equipe alienígena um conhecimento profundo da língua
indígena. E podemos atestar pessoalmente que neste caso o domínio da
língua por parte dos pesquisadores é excelente, domínio esse reconhecido
pelos próprios Karajá. Para outros grupos, no entanto, como os Muduruku, Nambik:wara, Mamaindé, Kaingang, para citar os mais patentes, o
material é bastante volumoso e de real valor como descric;ao linguística.
Poder-se-ia fazer urna análise em termos de quantidade para se estabelecer o índice exato da produtividade do S.l.L. Por exemplo, em 1977
havia 106 trabalhos publicados, 405 arquivados e 61 no prelo.7 Fazer um
cálculo baseado nesses números seria enganoso: entre os títulos dos trabalhos publicados, sempre haverá alguns que foram contados anteriormente
como documentac;ao arquivada e para os trabalhos constantes como no
prelo, já que nao dispomos de todas as informac;oes sobre o S.1.L., é difícil seguir a trilha. Nao seria de se estranhar que alguns desses trabalhos
nao tenham sido ainda publicados, pois, como sabemos, o tempo para a
publicac;ao de urna projetada revista ou coletanea independe da vontade
do pesquisador.
Outra abordagem seria a de examinar a constancia de publicac;oes por
ano: assim em 1973 tem-se 40 trabalhos arquivados e publicados; em 1975
a produc;ao decai para 28 e em 1977 aumenta para 123. Tal curva a nosso
ver nada tem de anormal, pois é de se esperar que um grupo tao numeroso como o s.r.L., envolvido nas mais diferentes atividades, nao mantenha
um ritmo constante e ascendente de publicac;oes. Se a parte educacional
7

O número de trabalhos é o apresentado pelo S.I.L. em seu relatório de 1977.

se tornar prioritária na programa\:ªº de um determinado ano, naturalmente decairá o número de análises descritivas e aumentará o de material
didático. Para melhor se entender essa questao de quantidade é necessário também atentar-se para o fato de que o S.I.L. nao recruta seus grupos
por critérios de competencia linguística: basta ser protestante de qualquer
seita e ter feíto um curso intensivo para aprendizagem e treinamento em
técnicas de registro de línguas ágrafas. Nem mesmo se poderia esperar
que urna Instituic;ao que se propoe estudar simultaneamente 44 grupos
indígenas, com equipes de 2 pessoas em cada grupo, possa ter em seus
quadros apenas linguistas com ideais e valores essencialmente academicos. A grande maioria dos membros do S.I.L. é movida pela fé; sao de fato
coletores de dados com poucos recursos teóricos para urna interpretac;ao
mais elaborada de seu material.
Os dados sao em geral analisados com o auxilio de linguistas de
melhor formac;ao em ((workshops': sistematicamente organizados. E fácil
de se compreender assim a falta de interesse dessas pessoas em publicar
com regularidade os resultados de suas pesquisas nos moldes aceitos pela
comunidade científica.
Tal mecanica se reflete na qualidade das análises propostas pois para
analisar bem é preciso ter bons dados e para se ter bons dados é preciso
urna boa formac;ao teórica para saber que perguntas se responder. Para
os membros do S.I.L. a proposta básica parece ser a evangelizac;ao e aí nao
entra em considerac;ao a teoría e o modelo de descric;ao linguísticas.
Também nao nos parece lícito no estado atual da arte em linguística
afirmar-se a superioridade de urna teoría ou a maior viabilidade de um
dado modeloL Cumpre assinalar que durante algum tempo prevalecía nos
trabalhos do S.I.L. o modelo tagmemico: o que foi alvo de críticas desfavoráveis por parte de alguns estudiosos. Mais tarde comec;aram a surgir
alguns trabalhos em que era aplicado o modelo transformacional. Porém
esta mudanc;a nao deve significar urna melhor explicac;ao nas análises:
tanto num quanto noutro caso o que se encontra é a aplicac;ao de urna
técnica para apresentac;ao organizada de dados. Nao se consegue ver em
que as árvores da gramática transformacional sao mais esclarecedoras
do que as fórmulas tagmemicas. Pelo menos para aqueles que estudam
línguas tupi, o manuseio constante desse material, qualquer que seja o
modelo adotado, mostra que a velha e atacada Arte de gramática da língua
mais usada na costa do Brasil é bem mais iluminadora dos fatos da língua:
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nela se encontram informa<róes das mais simples as mais complexas, com
exemplos abundantes, exemplos e informa<róes essas que permitem usos
múltiplos, e que se escondem ou inexistem nas apresentac¡:óes, impressionantes aprimeira vista, das atualmente mais formalizadas.
Dentro deste quadro negativo, justic¡:a deve ser feita a vários trabalhos
de membros do S.I.L., como "Fragmentos Ofayé" de Sarah Gudschinsky
em que se fixa, através de um remanescente o que restava de urna língua
em vias de extinc¡:ao, o "Comparative Je Phonology': de autoria de Irvine
Davis, em que setenta pela primeira vez usando-se rigorosamente a técnica histórico-comparativa estabelecer o tronco Macro-Je, a filiac¡:ao ao
filo Karíbe do Rikbakatsá por Joan Boswood e o artigo "Native Reactions
and Phonetic Similarity in Maxakali Phonology" de Sarah Gudschinsky
e Harold e Frances Popovich com informac¡:oes importantes para urna
revisao da teoria fonológica. É lógico que um exame mais pormenorizado
poderia levar a ampliar-se a lista, porém serao sempre casos isolados, de
alguns pesquisadores, o que nao serve para credenciar a instituic¡:ao como
um todo.
O que mais se ressente na produc¡:ao do S.I.L. nao é nem a quantidade,
nem a qualidade, nem o modelo e forma de apresenta~ao, e sim a falta de
urna visao de conjunto da língua estudada: os trabalhos abordam aleatoriamente aspectos cuja relevancia nao fica patente de imediato. Assim
tem-se ora uma descric¡:ao sobre o verbo em Terena, ora notas sobre os
substantivos em Kayabi, uma fonemica Xerente e uma descric¡:ao de aspectos do Xavante. Inexiste o material que os estudiosos de línguas em geral e
antropólogos tanto almejam: urna gramática com terminología descritiva
acessível e dicionários.
Mais uma vez evidencia-se aqui a trajetória seguida pelo S.I.L. Nos
idos de 60, quando o S.I.L. mantinha urna maior fachada linguística, havia
um plano de desenvolvimento dos trabalhos com prazos fixos para a realizac¡:ao de cada etapa.8 Ao descobrir sua face de alfabetizadores e se tornar mais explícita sua condic¡:áo de missionários essa gradual e sistemática
apresentac¡:áo de análises linguísticas é posta de lado e maior enfase é naturalmente dada aconfecc¡:áo de cartilhas e atraduc¡:ao de textos bíblicos.

A princípio fazia-se a escolha dos grupos a serem estudados com
maior profundidade após a realizac¡:ao de "surveys,, e havia um aparente
equilíbrio entre os representantes de cada familia a serem estudados de
modo a formar o terreno sobre o qual se assentassem as projetadas comparac¡:oes histórico-genéticas. De 1963 a 1977 ampliou-se bastante o número
de programas em andamento - de 27 passaram a 44. E é bem difícil detectar os critérios seguidos para a continuac¡:ao dos trabalhos num grupo ou
o início de um novo programa em outro. Mas alguns indícios nos levam
a crer que esses critérios nao sao essencialmente linguísticos. Segundo o
tempo estabelecido pelo próprio S.I.L. para o desenvolvimento de cada
etapa de descric¡:áo linguística9 o estudo das línguas Apinayé, Xavante,
Kaingang, Terena e Paresi estaría se aproximando do fim em 1963. Tal previsáo é feita por L. de Castro Faria1º que se baseia em informac¡:óes dadas
pelos assessores do S.I.L., assíduos frequentadores do Museu Nacional na
época. No entanto somente o programa Kaingang é considerado como
encerrado em 1977.
Algumas indagac¡:oes reforc¡:am essa suspeita. Porque motivo escolher
no P.I. do Xingu o Kamayurá e o Waurá em detrimento do Aweti e Trumái? Estes últimos dois grupos, com reduzido número de falantes, dentro
do paradigma "resgatar-se o que é possível antes que desaparec;:a: deveriam
ter a prioridade de pesquisa. Náo estará a razáo em serem os Kamayurá
os mais prestigiados pela nossa sociedade e os Waurá os que gozam de
indubitável prestígio na sociedade xinguana? Alcanc¡:ar esses dois grupos
com a Bíblia seria percorrer tres quartos do caminho no Xingu. E por que
o Fulnió náo foi alvo de atenc¡:ao maior por parte do S.I.L.? Náo deve ser
pelo fato de sua língua ter menor interesse do que o Oyampi, por exemplo,
no qual a pesquisa comec¡:a em 1973 e que pertence indubitavelmente a táo
conhecida familia Tupi-Guaraní. Náo será porque o sistema de crenc¡:as
Fulnió e sua identidade étnica sáo ainda bastante fortes e o grupo refratário aaceitac¡:áo de novos mitos?
Nesse terreno só podemos responder a perguntas com outras perguntas. Nada está muito claro e definido, mas parece que o S.1.L. tende a
9

8
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Cf. "Plano para Pesquisa Linguística nas Línguas Indígenas Brasileiras': O Setor de Linguístíca do Museu Nacional: Organizapio e Objetivo. Publica~oes Avulsas do Museu Nacional n2
49, Rio de Janeiro, 1965, p. 11-16.

Segundo o "Plano para Pesquisa Linguística nas Línguas Indígenas Brasileiras"; cinco et~
pas estavam previstas para o desenvolvimento de urna pesquisa, cada etapa com a dura~o
aproximada de seis meses.

° Cf. "Dez Anos após a I Reuniáo Brasileira de Antropología': Revista do Museu Paulista, n11

1

XIV: 28-29, Sáo Paulo, 1963.
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escolher grupos em que se justifique o investimento da traducrao da Bíblia,
isto é, grupos que tenham um número de falantes razoável, que estejam
por sua situacrao de contato mais frágeis em sua autoidentidade e por isso
mais propensos para seguir novas ideias, ou grupos que gozem de Um
prestígio na área de modo a facilitar a penetracrao em outros grupos. Em
alguns casos, como os Terena e Xavante, o tempo elevado de permanenéia
do S.I.L. na área (20 anos nos Terena e i9 nos Xavante) parece servir de
reforcro a outras miss6es protestantes cujo proselitismo pode estar ameacrado por urna acrao católica. Quando a missáo católica é realmente dominadora como o caso Tapirapé, a língua do grupo nao passa a ser de interesse para o S.I.L. Parece estar em jogo urna medicrao de foreras de cunho
político-religioso pela conquista de um mercado, suposicrao essa que seria
importante examinar melhor. Esse exame, no entanto, só poderá ser feito
in loco com a investigacrao de cada situacrao específica. 12
Convém nao esquecer o que disse Castro Paria no trabalho citado:
para o linguista inexistem credos. Pouco decorre em termos de descricrao
se a mao que a escreve é católica, protestante ou ateia. Para um linguista,
desde que se possa depreender a estrutura da língua, tanto vale um texto
bíblico quanto outra coletanea de mitos.
Seria, sem dúvida, de grande interesse se para um semanticista ter em
maos urna traducrao da Bíblia para saber que torneios sao necessários para
que se expresse em Tapirapé, por exemplo, a ambiguidade contida na frase
((Jesus está entre nós': urna vez que nessa língua a expressáo estar em exige
a especificacrao da posicrao do corpo do sujeito (de pé, sentado, deitado
etc.) e sua relacrao com o ouvinte (atrás, em frente, do lado etc.). Como se
traduzir o difuso no espacro, numa língua em que esse espacro precisa ser
determinado e exato?
Em virtude, porém, da natureza fragmentária do material descritivo,
para nao se falar na quase total inexistencia de estudos semanticos, torna11

11

Treze dos quarenta grupos estudados pelo S.I.L. tem populayáo de l.ooo a mais indivíduos
e entre esses treze há grupos com 7.000 índios. Dez dos grupos tem populacráo entre 500
e i.ooo e apenas tres dos grupos estudados tem populacráo inferior a lOO pessoas. (Dados
referentes ao ano de i981. (N. O.)

12

Roberto Cardoso de Oliveira em O Processo de Assimilafáo dos Terena (Museu Nacional,
Rio de Janeiro, 1960: 71-uo) analisa as divisóes e conjuncróes coro o S.P l. nos grupos Terena
entre as faccróes protestantes e católicas. Entre os Xavantes atuam em caráter permanente
a Missáo Salesiana de Mato Grosso e a Missáo Evangélica da Missáo Missionária para a
América do Sul. ~ interessante observar que há dois sistemas ortográficos propostos - um
dos padres católicos e outro dos missionários protestantes.

-se quase impossível a utilizacráo desse material, a nao ser que o linguista
seja também um decifrador de códigos.
Restaría ainda a questao de se saber como a Bíblia estava sendo transposta para povos com cosmovisóes tao diversas do mundo que a engendrou primitivamente e como estariam sendo esses textos entendidos e
interpretados por essas populacróes. Tais indagacroes fogem aos nossos
propósitos e deixamos a palavra aos teólogos e antropólogos.
Assim nao será pelo caminho da análise dos trabalhos linguísticos do
S.1.L., de sua qualidade ou quantidade, nem mesmo dos modelos adotados,
que nos levará ao entendimento menos superficial de sua acrao. A Linguística entra nesse quadro apenas como um meio para se alcancrar determinado fim. E somente o exame de suas estratégias e do conteúdo de seu
material didático - do qual demos urna pequena amostra no início <leste
artigo - que fornecerá os subsídios para a insercrao do S.I.L. em determinados contextos políticos e, consequentemente, permitirá urna melhor visao
de sua acrao: jogando ora com o papel de linguista, ora com o de missionário, principalmente como de educador, toma-se em essencia o agente e
propulsor de urna política integracionista e mediadores de urna oscilante
política governamental, sem se importar com as indaga<;óes e debates que
persistem, fora do mundo oficial, sobre a questao indígena.
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A política de institucionaliza<;áo do .

campo das línguas indígenas brasileiras
e o papel da Antropologia1

'

Neste momento de rememorac;oes, escolhi para falar nesta mesa-redonda
que, com prazer, compartilho com Eunice Durham e Antonio Augusto
Arantes Neto, sobre a institucionalizac;áo do campo das línguas indígenas brasileiras e do papel representado pela Antropologia na constituic;ao
dessa área de trabalho. Procurarei também fazer um retrato do estado da
arte atual.
O que apresentarei aquí sao apenas recordac;óes de momentos significativos da trajetória do campo e de minha vivencia e olhar durante esses
40 anos em que trabalhei no Museu Nacional, tendo aquí chegado nos fins
de 1959 pouco depois da criac;ao do Setor de Linguística em i957, e passei
a conviver com os antropólogos chegando ahonrosa func;ao de Presidente
da ABA.
No Museu Nacional, conheci o Professor Mattoso Camara Jr.; o criador e Encarregádo do r~cém criado Setor de Linguística.
O Setor Linguístico, do qual Mattoso Camara era o Encarregado, foi
criado por Luiz de Castro Faria como intento de modernizar o Departamento de Antropología do Museu Nacional, até aquele momento voltado
para a pesquisa em Antropología Física, Arqueología e Etnografia. Além
Conferencia apresentada na mesa-redonda: Políticas Públicas e Antropologia - 14 de
novembro de 2003 - 50 anos da Primeira Reuniáo Brasileira de Antropologia - ABA no
Museu Nacional, Rio de Janeiro.
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de Mattoso Camara, Castro Faria convocou o jovem antropólogo que me
informara sobre o Museu Nacional, Roberto Cardoso de Oliveira, para
instalar a área de Antropología Social, introduzindo os escritos de antropólogos ingleses e do antropólogo frances Claude Lévi-Strauss. Mattoso
Camara fora colega de Lévi-Strauss nos cursos de Roman Jakobson nos
Estados Unidos
O dima e o ambiente eram altamente favoráveis a Linguística que
gozava entáo de enorme prestígio. Lévi-Strauss comparara a Linguística
afísica por ter isolado do contínuo sonoro urna unidade mínima de trabalho - o fonema - tal como a física que isolara da matéria o átomo e
mais ainda havia também decomposto o fonema em um número reduzido e fixo de elementos mínimos constitutivos - os trac;os - tal átomo
fora decomposto em seus elementos constitutivos mínimos, prótons, elétrons. A linguística constituía entáo para as Ciencias Sociais e Humanas
o modelo a ser copiado e importado. Além disso, era consensual que a
chave para o entendimento efetivo de urna sociedade estaría em sua língua, pois ela é que forneceria os recortes da realidade a ela externa. Para
E. Sapir, a linguagem é socialmente condicionada e influencia o modo por
que urna comunidade apreende a realidade. Ora, o míster do antropólogo,
ao estudar urna sociedade, é depreender as categorías internalizadas pelos
membros dessas comunidades e chegar avisáo do mundo que compartilham. O oficio do antropólogo é captar e traduzir como pensa e sente a
comunidade que investiga. Se a língua, como diz Leibnitz, é "o espelho da
alma: se na língua estáo cristalizadas as categorías básicas do pensamento,
seu entendimento é indispensável para a verificac;áo das hipóteses analíticas apresentadas.
Mattoso Camara tinha um trabalho excepcional em fonología e,
como já dissemos, fora aluno de Jakobson e colega de Lévi-Strauss. Alé~
disso, traduzira a obra principal de Edward Sapir A linguagem: introdufaD
ao estudo da jala (1995a) e urna coletanea de artigos, a que deu o sugestivo
nome Linguística como Ciencia: ensaios (1961). Nessa coletanea se enc~n
tra o texto "Linguística como Ciencia'' no qual Sapir expressa, de maneira
clara e concisa, a íntima e complexa relac;áo entre linguagem, pensamento
e realidade.
A relac;ao por ele aceita entre língua e cultura também se evidencia na
adoc;áo, em Princípios de Linguística Geral (1964), da conceituac;ao de cultura de A. L. Kroeber. Segundo, o antropólogo norte-americano, em todas
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as cria<;óes humanas se estabelecem tres níveis, a cujo conjunto se dá o
nome de cultura: o inorganico, o mundo físico; o organico e o superorganico, o mundo cultural. Os sons, fenómenos físicos, pertencem ao mundo
inorganico ao qual se superpoem os fenómenos biológicos, isto é, a sua
produc;ao pelos órgaos vocais. Porém a linguagem só se atualiza quando
os sons criam a comunicayao no nível superorganico, quando, como a
cultura, adquire um valor humano. A língua é parte da cultura, mas dela
se destaca por ser resultado ou súmula, o meio por que a cultura opera,
a condic;ao para que ela subsista. A língua é, pois, parte da cultura e ao
mesmo tempo a engloba e através dela pode a cultura se transmitir e se
perpetuar, pois é a linguagem que a expressa. A linguagem tem seu lado
físico: os sons. A cultura também: a habitayao, as indumentárias, os artefatos, a chamada cultura material, estudada pela etnografia. E ambas tem
o seu lado mental. Na língua, os fonemas, os morfemas, os semantemas.
Na cultura, a religiao, p parentesco. Porém Linguística e Antropología nao
se confundem em suas partes mentais abstratas, mas se inter-relacionam.
É fácil ver porque a restrita comunidade antropológica recebeu Mattoso Camara de brac;os aberto. Dominava ele os pressupostos teóricos
da Linguística, conhecia Fonología, a disciplina cult da a época, dada a
popularidade que Lévi-Strauss lhe impusera, e correlacionava Linguística
e Antropología, nao fundindo urna disciplina na outra, mostrando a especificidade e os pontos comuns epistemológicos de cada urna.
Ao assumir a tarefa de reverter a situayao de desconhecimento das
línguas indígenas brasileiras teria que 1) dar a essas línguas o estatuto de
línguas válidas, nao primitivas, como era voz corrente nos livros didáticos e 2) institucionalizar o estudo, promovendo pesquisas de campo e
ampliando o saber na área.
Desempenhou essa funyao graciosamente. Pelo muito que deu, recebeu em troca urna sala de trabalho e o reconhecimento e a amizade de
todos nós. Na entao Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil era
professor-adjunto de urna disciplina isolada, ministrada em dois semestres para os alunos de Letras Anglo-Germanicas e Letras Clássicas; Os
graduandos em Letras Neolatinas, dado o acúmulo de disciplinas, nao
tinham o horário para fazer seu curso. Esta é a razao por que nao o conheci
nos meus tempos de graduayao.
Foi o Museu Nacional que abriu o espac;o para se instalar essa nova
área de Estudo.
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O contraste fica ainda maior se voltarmos ao final dos anos 50,
quando descobri as línguas indígenas brasileiras. Passara pelo curso de
bacharelado e licenciatura em Letras Neolatinas, na Faculdade de Filosofia
da Universidade do Brasil, pensando ainda que índio, no Brasil, era coisa
do passado, falavam Tupi-Guaraní, moravam em taba, tinham um cacique
chamado morubixaba, um curandeiro chamado pajé e estavam fielmente
representados nas poesías de nossos poetas romanticos e em O Guaraní de
José de Alencar, transformado numa belíssima ópera por Carlos Gomes.
O meu despertar se deu nos Estados Unidos, num curso de verao da Linguistic Society of America, em Ann Arbor, Michigan, em 1959, onde fora
para saber algo de linguística para fazer análises contrastivas, a fim de me
tornar urna boa professora de frances. No curso de Introduc;ao ministrado
por Henry Hoeninswald fiz exercícios com dados do Maxakali, ao que
se seguía a localizayao, Brasil. Pensei comigo, além dos tupi e dos índios
bororós, perpetuados numa marchinha de Carnaval, dos aimorés, nome
de um biscoito em cuja lata havia um índio com un1a pena atravessada no
nariz, dos tupiniquins e botocudos, designac;óes que dávamos para algo
que era atrasado e matuto, mais ou menos sinónimo do que seria hoje
terceiro mundo, havia esses Maxakali? Hoje ninguém precisa ir tao longe e
percorrer um caminho tao tortuoso para trabalhar com línguas indígenas.
Lembro-me da época em que me iniciava no mundo e na pesquisa de
línguas indígenas. O único lugar institucional aberto para a apresentayao
de trabalhos dos pouquíssimos linguistas que se aventuravam a se profissionalizar nessa área eram os encontros bianuais da Associa<;ao Brasileira
de Antropología.
Aryon Rodrigues iniciara sua carreira de pesquisador também num
museu, o Museu Paranaense. Ainda hoje subsiste no Museu Antropológico de Goiania, no Museu Paraense Emilio Goeldi, assim como no
Museu Nacional, paralelamente a pós-graduac;ao em linguística que tem
lugar nas Faculdades, um setor de linguística cuja funyao é a pesquisa de
línguas indígenas brasileiras.
Essa relayao de convivencia diária com os antropólogos dos museus
vai ser, a meu ver, responsável por urna das faces que o trabalho com línguas indígenas assume no Brasil e talvez na própria construc;ao da identidade de ((linguista':
Em Comunicayao feíta com Bruna Franchetto, intitulada ((A concepc;ao dos linguistas" e apresentada na XIII Reuniao Brasileira de Antropo245

logia (1986), na mesa redonda "A responsabilidade social dos linguistas':
apresentou-se urna análise de 13 entrevistas feitas com pesquisadores que
a época trabalhavam com
línguas indígenas. Essas entrevistas foram
altamente reveladoras de como os linguistas atuantes entao se concebiam
como persona e como constituinte de um grupo, diferenciado dos demais
colegas. As histórias de vida contadas sempre ressaltavam o trabalho de
campo, como urna etapa mareante em suas vidas pela experiencia adquirida, que o singularizava, e obrigatória, nao só para a realizac;ao do trabalho, mas também para a concepc;ao de linguística que se deveria fazer.
Ouc;amos alguns dos entrevistados.
[O linguista que trabalha com línguas indígenas] É completamente
diferente. O outro linguista é um alienado. Se afasta do centro da linguagem que é o próprio homem falante. O linguista de campo é essencialmente um humanista.
O campo é visto também como urna cerimónia de iniciac;ao, um
batismo, tanto para o linguista quanto para o antropólogo. Eis o que nos
diz um dos entrevistados.

tcf

Minha ida ao campo foi um ritual de passagem onde antes eu era um estudante e depois eu sou um linguista.

A ida ao campo é indispensável para se conhecer a realidade do
outro, do distante, do diferente. É preciso, tanto para o linguista de campo
quanto para o antropólogo, descobrir co1110 o outro pensa, como ele ve a
realidade, como se estruturam suas relac;óes sociais e acima de tudo, como
todos nós concordamos em relac;ao a línguas, nao se avaliar aquela sociedade como boa ou ruim. Isto é, nao se <leve emitir juízos de valores, por
mais que nos choquem certos hábitos e costumes. O exercício do trabalho de campo é ambíguo, pois enquanto voce procura descobrir o outro,
naquela situac;ao, naquele grupo, naquele território é o pesquisador que é
o outro, o de fora, o estranho.
E deixemos mais urna vez falar os linguistas que passaram por esta
." .
expenenc1a.
É urna experiencia diferente. É urna experiencia com o outro que é um
enigma social. Aí é difícil separar a pesquisa de questóes amplas. Seu próprio
ser é envolvido. É voce que é o estrangeiro no grupo, é o outro.

I

A RESPONSABILIDADE POLÍTICA E O RETORNO

E nesse contexto também que vivenciamos o Brasil da desigualdade social
e económica gritante e da falta de oportunidade, do esbulho, da dependencia dos favores e de vontades política da entidade protetora. Encurralados pela populac;ao local, discriminados e impotentes, sente-se de
imediato a necessidade de encontrar um meio de ajudar as populac;óes
que nos hospedam, sem que seja um mero assistencialismo que só cria
maiores dependencias e maiores humilhac;óes.
Num inundo de trocas, urna saída é ensinar os truques e o que é 0
mundo dos brancos. É o que nos sugere um dos entrevistados:
Sempre respeitei o princípio da troca. Eu respondo todas as perguntas que
eles me fazem sobre o mundo dos brancos. No Xingu, voce é pesquisador
institucionalizado. Eles nao estavam interessados na pesquisa, mas estao
comec;ando a associar linguística e escola. Aí eu nao precisaría levar presente: a troca seria alfabetizar.

E é assim que surge a ideia de assessoria a projetos de educac;ao bilíngue.
Já outro entrevistado ve a possibilidade de pagamento de um outro
angulo, como se pode ver na citac;ao a seguir.
Procurei com eles um pedac;o de terra para eles morarem. Quero, através de
meu trabalho, conseguir um status de modo a ser ouvida pela FUNAI (Fundac;ao Nacional do fndio, antigo Servic;o de Protec;ao ao fndio).

E assim surge a participac;ao na luta pela conquista da terra.
A necessidade de um retorno é urna constante, a <lívida com a populac;ao concebida, por vezes, em termos económicos.
Eu vejo um retorno como professor: me ensinaram linguística. Com minha
aluna estou fazendo a mesnia coisa que fizeram comigo: documentac;ao e
descric;ao de urna língua. Como linguista posso dar pouco: textos, gravac;óes,
urna escrita, posso até ensinar linguística... Comecei a descobrir que minha
transcric;ao fonética tinha urna dimensáo política quando o chefe guardou,
junto com o mapa de suas terras, o papel das palavras com transcric;áo fonética, datado e assinado por um linguista.
.
Nao posso separar a minha identidade de linguista da de cidadao. Eu ganhei
muito como cidadao: eles, os índios, me deram mais em coisas valiosas que
nao sáo linguísticas: urna tese, um emprego, urna grana por mes para o resto
da vida. A minha <lívida nao é moral, nem academica. É económica mesmo.
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Assim as pesquisa com línguas indígenas tem essa outra face: a do
retorno a populac;ao, a participas;áo política, o dever de procurar assegurar
aqueles que sao o objeto de estudo os direitos básicos da cidadania, como
terra, saúde e educac;ao. E mais ainda, a responsabilidade de reproduzir-se
através de alunos que também iráo desempenhar essas mesmas tarefas.
De todas as propostas de retorno é o da participac;áo no processo de alfabetizac;áo bilíngue de educac;áo bicultural, assegurada na Carta Magna de
1988, que vai ser o caminho partilhado por todos.
Ao se falar das línguas indígenas brasileiras é costumeiro o uso de
palavras como perdas, danos, extin<;áo, aliadas a diversidade, multiplicidade, patrimonio e importancia científica e cultural. ~ essas se soma
a procura de estatísticas que demonstrem o quanto nosso país perdeu e
a grande tarefa a ser executada, dever de nossa consciéncia profissional.
É responsabilidade da comunidade de linguistas brasileiros salvar o que
ainda resta desses mundos que se findam: 180 línguas.
Rodrigues (op. cit.) faz um minucioso estudo dos grupos extintos
desde as 76 "na<;óes tapuyas': que englobariam 68 línguas, no levantamento feíto por Fernáo de Cardim em 1584 e constante de sua obra Do

princípio e origem dos índios do Brasil e de seus costumes, adorafáO e cerimónias até os dias atuais. Acrescentando outras fontes, Rodrigues estima
que no início da coloniza<;áo eram faladas 1175 línguas, no Brasil colonia o
que significa que apenas 15% teriam sobrevivido.
O que os linguistas estao fazendo para o resgate do que sobrou. Examinando o trabalho de levantamento das teses de doutorado e disserta<;óes de mestrado, feíto por Lucy Seki e Ángel Corbera Mori,2 na época
em que foram, respectivamente, coordenador e subcoordenador do GT
Línguas Indígenas da ANPOLL, computam-se 83 línguas descritas (sem se
contar coma língua da família Bantu), arroladas abaixo pela classifica<;áo
genética de Rodrigues (1986), que nos permite ter urna visao panoramica
da diversidade e amplia<;:áo do campo.
Família Aruak: Apurina, Ashenica do Ucayali (Peru), Baré, Baniwa, Hohodene, Kuripako, Mehináku, Yawalapíti. (8 línguas)
Família Arawá: Suriwaka. (1)
Família Karibe: Arara, Bakairi, Ikpeng (Txikao), Kaxuyana, Kuikuro,
Makuxi, Taurepang, Tiriyó. (8)
2

Parte das informayóes aqui fornecidas constam do artigo de Leite e Franchetto, publicado
em 500 anos de história linguística no Brasil, organizado por Suzana Alice Marcelino Cardoso, Jacyra Motta, Rosa Virgínia Mattos e Silva.

Tronco Tupi
Familia Arikém: Karitiana. (1)
Família Juruna: Juruna, Xipaya. (2)
Familia Mondé: Cinta Larga, Gaviao, Suruí.
Famí~ia Munduruku: Munduruku. (1)
Familia Rama-rama: Karo. (1)
Familia Tupari: Makuráp, Tupari. (2)
Familia Tupi-Guaraní: Asurini do Trocará, Avá-Canoeiros, Guajá, Guaraní
antigo, Guaraní moderno (Paraguai), Kamayurá, Kokama, Mbyá, Língua
Geral (Amazonia), Parakana, Surui (Akwawa), Tembé (Tenetehara), Tupinambá, Urubu-Kaapor, Uru-eu-au-au (Anodawa), Wayampi. (16 línguas)

Falta muita coisa nessa família Tapirapé, Asurini do Xingu, Araweté
que estao sendo estudadas, mas nao foram submetidas como disserta<;ao
ou tese.
Outras línguas: Aweti, Mawé (Sateré).
Macro Je
Familia Botocudo: Krenák, Nakrehé. (2)
Familia Je: Apinayé, Kaingang, Kayapó, Gaviao (Parakateyé), Panará (Kren-Akorore), Pykobyé, Suyá, Xokleng. (9)
Familia Karajá: Javaé, Karajá. (2)
Família Kariri: Kiriri (Kipeá). (1)

Outras línguas: Guató, Yate. (2)
Familia Guaikuru: Kadiwéu, Macovi.
Família Múra: Piraha. (1)
Família Maku: Dou, Nadeb, Yahup. (3)
Família Maxakali: Maxakali. (1)
Família Pano: Arara, Katukina, Kaxinawá, Marubo, Matsés, Poyanáwa, Shanenawa. (7)
Familia Txapakura: Moré.
Família Yanomami: Yanomami.

Línguas isoladas: Irantxe (Myáky), Jabuti, Kanoe, Máku, Mapundungun
(Mapuche, Chile e Argentina), Tikuna, Trurnai.

Vale observar aqui que ultrapassam-se as fronteiras do Brasil, com
trabalhos defendidos sobre o Aguaruna (Jívaro, Mori, 1994) e Asheninca
Ucaiali (Aruak, Salazar, 1993) do Peru, o Mocovi (Guaikuru) do Chaco
Argentino (Gualdieri, 1998), Mapudungun, além de temas como toponímia pré-histórica no Chile (Bernales Lillo, 1995) e bilinguismo Espanhol/
Mapudungun mais conhecido como Mapuche, da zona central do Chile
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e da Argentina (Hermosilla Sánchez, 1997). Conta-se também com urna
dissertacrao língua africana, o Si-Makonde da familia Bantu e falada em
Mo~bique (Liphola, 1991).
Mesmo um breve exame mostra, que, além da diversidade de temas,
há um diversidade teórica. Há trabalhos feítos segundo o estruturalismo,
a tipología clássica, o funcionalismo e o gerativismo. Utilizam-se tanto
modelos norte-americanos quanto franceses, russos, ou a clássica metodología comparativista. As universidades estrangeiras também sao várias:
MIT, Hamburgo, Moscou, Rice, Petisburgo, París IV, V, VIII, Kansas, Oregon, Novo México, Nova Jorque, Wisconsin.
Muitas vezes, parte da descri<;ao, em geral a fonología e alguns aspectos morfológicos, é apresentada na dissertacrao de mestrado, e na de doutorado os temas sao aprofundados. Também as línguas passaram a ter
mais de um pesquisador a estudá-la, náo sendo mais o grupo privilégio
de um único estudioso ou de urna instituicrao, como foi prática corrente
durante muito tempo.
Na parte de publicacyao, a política mais sistemática é da Unicamp.
Dos 10 (dez) trabalhos publicados (no anexo assinaladas com asterisco), 5
(cinco) sáo da editora daquela universidade.
Dois livros de orientacyáo para iniciantes ou publico em geral, já disponíveis há algum tempo, tem ampla circulacyáo: um é a IntrodufáO ao
estudo das línguas indígenas brasileiras, fruto de aulas dadas no Museu
Nacional por J. Mattoso Camara Jr. (Camara Jr., 1965); outro é de autoría
de Aryon Dall'Igna Rodrigues, Línguas brasileiras: para o conhecimento
das línguas indígenas, e apresenta as línguas por classificacyáo genética, discutindo-a, baseado em vasta bibliografia e quadro comparativos (Rodrigues, 1986). Sao dois livros de introducyáo que nao se sobrepóem, antes se
complementam.
Neste contexto, surge urna boa nova: a publicacyáo da Gramática do
Kamayurá (Seki, 2000), a qual reinaugura, em bases modernas, o estudo
descritivo das línguas Tupi-Guaraní.
Nao há dúvida de que o avancyo é grande e que o campo está em plena
efervescencia, com um número alto de encontros específicos, vinda de
professores estrangeiros, publicacy6es, projetos integrados, porém ainda é
pequeno, se nos lembrarmos que o desiderata e a mola propulsora dos que
participam dessas tarefas resgatar a língua e, através dela, a cultura, e, ao
mesmo tempo, instrumentalizar essas populacyoes para fazerem face a nós,

podendo atuar no mundo dos brancos em condicy6es de maior igualdade
e, assim defender seus direitos garantidos na Carta Magna.
Assim os linguistas estao tentando cumprir sua tarefa de resgate.
Tanto assim que do I Encontro Internacional do GT Línguas Indígenas
Brasileiras da Associacyáo Nacional de Pós-Graduacyáo e Pesquisa em
Letras e Linguística, realizado em Belém do Pará, de 8 a 12 de outubro
de 2001, resultaram 83 comunicacy6es sobre variados aspectos de línguas
indígenas brasileiras e 6 conferencias, 3 das quais feítas por pesquisadores
estrangeiros de renome internacional, como Nick Clements, Lyle Richards
Campbell, Eric Hamp. Isso demonstra a internacionalizam do campo e 0
interesse despertado nos nossos colegas de outros continentes e o interesse
no estabelecimento de um diálogo. Os dois volumes que compoem as Atas
do Encontro, cada um com mais 400 páginas, sáo dedicadas ao saudoso
Ken Hale, professor do MIT, estimado amigo e incentivador dos linguistas
brasileiros que trabalham com línguas ágrafas, que seria o convidado de
honra e que faleceu no primeiro diado Encontro, para tristeza de todos nós.
Porém todo esse avancyo será muito parcial se o vasto material coletado náo encontrar um lugar seguro e apropriado para sua guarda, reproducyáo e uso pelas populacyóes indígenas. Há urna enorme quantidade de
material, questionários, mitos, músicas, cartilhas, fotografias, vídeos que
nao sao preservados da maneira correta, urna vez que ficam nas casas dos
pesquisadores.
Urge, assim, que se crie um órgáo suprainstitucional que fique encarregado de arquivar e disponibilizar esse acervo de maneira adequada, um
Centro de Documentacyao Indígena. Esse é o meu sonho que nao sei se
verei se realizar. E fico sempre a pensar: por quanto tempo mais as fitas
gravadas da língua tapirapé, familia Tupi-Guaraní, com mitos, cantos,
pares mínimos, questionários, relatos do cotidiano e de eventos que ocorreram na aldeia da língua tapirapé, subsistiráo, embora cuidadosamente
guardados em caixas de isopor e de todos feíto urna cópia.
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especializac;:oes mais restritas, em nome
de urna visao mais ampla e complexa da
natureza dos estudos antropológicos.
O desenvolvimento de sua carreira,
depois de já ter realizado pesquisas e
trabalhos de peso no Brasil, levou-a a
fazer o seu PhD na Universidade do
Texas, em Austin, onde se destacou
como aluna dedicada e bem sucedida.
Foi um período duro e de muito
trabalho, coroado de sucesso.
A sua grande preocupac;:ao de garantir
a seguranc;:a e a integridade dos
grupos indígenas e de preservac;:ao
de suas culturas, nao a impediu
que acompanhasse a dinfunica
das transformac;:óes da sociedade
contemporanea brasileira e suas
repercussóes sobre populac;:óes
tradicionais e aquelas também que
vivem acelerados processos de mudanc;:a.
Assim, preocupou-se com a memória e
o passado, ao lidar com as identidades
locais e étnicas, ao mesmo tempo em
que aguc;:ava sua sensibilidade e atenc;:ao
para fenómenos novos, de maior ou
menor dificuldade e compreensao.
Cabe, finalmente, sublinhar seu
excepcional trabalho docente, através do
qual formou e influenciou pesquisadores
de várias gerac;:óes. A professora
Yonne foi, e continua sendo, urna
referencia fundamental para linguistas e
antropólogos.
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