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Por que estudar Tupi-Guarani?
J. PHILIPSON
Professor Assistente da Cadeira de Tupi-Guarani da
Un iversidade de São Paulo (*)

--

,,_

•

Fala ndo sôbre tupi-gua r~ni, a primeira coisa que devemos esclarecer é o que entendemos por tupi-guarani. Não é o mesmo para
todos, mas parece que todos estão de acôrdo que é a possível designação de uma famíl ia linguística de ampla difusão na América
do Sul. De fato, encontramos índios que falam línguas pertencentes a esta família desde o Norte do Amazonas até o Norte da Argentina, compreendendo, além do Brasil, regiões do Paragua i e da Boi ívia . f:stes povos, portanto são aparentados entre si, e a distribuição dêles é a consequência de mig rações. Chama-se esta família
de tupi-quarani, porque os falares da costa b rasil eira se tornaram
con hecidos sob a designação de tupi, e para os do Paraguai, há
sécu los se usa a designação de guarani. Os dialetos da costa e os
do Paraguai são os mais estudados e tornaram-se os mais con hecidos,
pelos vocabuláb ios e gramáticas a êles referentes. Quando, no d ecorrer do tempo, línguas e dialetos aparentados a êstes foram encontrados e estudados, fo ram pois considerados como pertencendo à
família linguística tupi-guarani, que é uma fam íl ia ta l qua l p. ex. a
malaio-polinésia o u a semítica em outras partes do mundo.
Se há acôrdo sôbre isto, já não o há quanto à existência de
uma LÍNGUA tupi-guarani, possível objeto de estudo de uma cadeira
universitária. Edelweiss, um estudioso e professor da Universidade
da Bahia, acha completamente descabido, falar-se em tal coisa, pois
para êle há uma língua tupi e outra guarani, podendo-se estudar
uma ou outra.
Para resolver esta questão, precisamos resolver primeiro uma
outra e definir, o que seja língua e o que seja dialeto. Os linguísConferência pronunciada em 5 de Novembro de 1956, na Universidade de
Campinas.
(*)
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tas encontraram uma fórmu la relativamente simples para respondê-la:
quando duas formas de falar, aperentadas mas diferentes, são mutuamente inteligíveis, então podemos dizer que se trata de dialetos
da mesma língua; quando não o são mais, - então estamos em face
já de duas línguas. Quando tais formas são vivas, é fácil verificar-se a mútua inteligibilidade, pois basta g ravá-las e tocá-las, para
os d ois faladores ouvirem a que a êles é estranha e a traduzirem .
Se a percentagem de tradução certa for alta, então certamente se
trata de dois dialetos; se não atingir um certo mínimo ou for muito
baixa, então as duas formas não podem ser consideradas dialetos
da mesma língua, mas são duas línguas distintas. Nat uralmente,
as pessoas que entram na experiência, não devem ter conhecimento
prévio da forma linguística estranha.
Quanto ao tupi e ao guarani não podemos fazer esta prova,
pois o tupi antigo já não se fala ma is; mas pelos documentos existentes podemos reconstituir suficientemente a sua fonética e estrutura, para poder concluir que um índio tupi da costa não teria tido
a menor dificuldade em se entender fluentemente com um índio
guarani da época, cujo dialeto também é reconstitu ível satisfatoriamente. Além do mais, o guarani atua l está muito pouco diferenciado do guarani de 1600, tendo sofrido bem menos mudanças do
que as línguas européias no mesmo lapso d e tempo, de modo que
a inteligibilidade também se estende ao guarani moderno.
Há diferenças e ntre o tupi e o guara ni, pela maior parte mudanças fonéticas regulares, uma das quais é a correspondência, em
certos casos, da sibilante surda (s) em tupi e da aspiração (h) em
guarani, mas nenhum a de las é suficientemente grande, para justificar falar-se em línguas diferentes. Um exemplo seria tupi osó (êle
vai), que corresponde a guarani ohó.
Línguas diferentes existem, como p. ex., o nheengatú atual ou
o tapirapé ou o aweto, cujos faladores entre si e em confronto com
os dialetos guarani e tupi apresentam, pode-se s upor, baixa porcentagem de inteligibilidade. Po r outro lado, além do guarani e
do tupi, há outros dialetos que fazem parte da língua tupi-guarani,
como p. ex., o guaraio, falado na Bolívia e o guajajara, fa lado no
Maranhão, dos quais o primeiro tem (s) ou (ts) e o segundo (h), em
palavras pelo resto pouco diferenciadas.
Ficou assim esclarecido que tupi-guarani é uma família linguística, composta de línguas diferentes, e estas com dialetos diferentes.
O termo tupi-guara ni também pode ser usado para designar uma
língua, que se divide em dois dialetos pri ncipais, do ponto de vista
da bibliografia a êles referentes, e vários outros, a lguns com mais
e outros com menos mate rial bibliográfico disponível. O s dialetos
principais, sob êste ponto de vista, são o guarani ainda vivo, e o
tupi da costa, hoje dialeto desaparecido, mas vivo ainda no século
XV III aqui em São Paulo, como foi bem demonstrado por Sérgio
Buarque de Holanda, em artigos publicados no "Estado de S. Paulo"
1
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e reproduzidos na segunda edição das "Raízes do Brasil". A mudança s/h, de acôrdo com o critério aqui adotado, não é caraterística
significativa para a determinação de uma língua .
E' claro, sendo morto o tupi antigo, podemos falar também em
língua guarani, para designar a forma dialetal, que continua sendo
língua também de civilizados, o guarani do Paraguai.
A Cadeira de tupi-guarani, instituída e dirigida por Plínio
Ayrosa, na Universidade de São Paulo, tem como objeto principal
de estudo exatamente esta 1íngua, através de seus dialetos melhor
conhecidos bibliogràficamente: o tupi antigo, o guarani antigo e o
guarani moderno.

* * *
Nós linguístas damos muito valor à entoação de uma frase; a
entoação pode determ inar o sentido. Assim o título desta palestra
pode ser pronunciado, obedecendo a dois padrões diferentes de
entoação: por que estudar TU PI-GUARANI?, e não p. ex. bororo,
karajá ou kaingang. Ou então: por que ESTUDAR tupi-guarani?,
isto é, por que estudar uma coisa aparentemente tão distante de nós
como 1íngua indígena, já que as outras matérias de um curso superior
tomam quase todo o tempo do estudante, geralmente interessado em
aprofundar aquelas que são de utilidade imediata no· ensino, para o
qual se prepara.
Tentarei responder às duas facetas da pergunta; primeiro, por'
que estudar TUPl-GUARANI? Por que há uma cadeira de tupi-guarani e não de bororo?
Uma disciplina universitária naturalmente tem que satisfazer a
certos requisitos, e o legislador que a institui tem que utilizar-se
de uma justificação convincente. Deve haver "matéria", e por isto
tradicionalmente se entende a existência de uma bibliografia, d!
uma história da disciplina, de um grupo de pessoas que se ded icam
ao estudo desta disciplina. Conta Plínio Ayrosa que, quando quis
convencer Arm ando Salles da conveniência de se incluir o ensino do
tupi-guarani na recém-criada Faculdade de Filosofia, levou a êle algumas dezenas de obras de diversas épocas, de autores de muitas
nacionalidades, referentes ao assunto, e provàvelmente tal demonstração contribuiu para que se tenha legalizado o ensino do tupi-guarani.
Tentarei resumir ràpidamente alguns dados sôbre os pontos
mencionados: bibliografia, história da disciplina e estudiosos dedicados à mesma, - mas vou adiantar que na segunda parte veremos
que tais exigências e justificativas são muito relativas e perfeitamente
dispensáveis.
Já vimos que P,>rupos da família linguística tupi -guarani ocupavam uma região vadta na América do Sul, tendo tido sua maior extensão no Brasil, onde pràticamente todo o litoral estava ocupado
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por êles. O primeiro contacto dos portugueses pois se deu com
esta língua. Aliás, não só de portugueses como também do alemão
Hans Staden e de franceses como Thevet e Léry. Hans Staden, na
sua obra, cita palavras e algumas frases em tupi, as primeiras que
foram publicadas, pois a obra data de 1557. Thevet publica orações
traduzidas para o tupi, em 1575, e Léry, cuja "Viagem" foi publicada
pela primeira vez em 1578, nos dá o célebre "Colóquio" entre um
índio tupinambá e um francês. O primeiro documento impresso
em português é a gramática de Anchieta: "Arte de Gramática da
Língua mais usada na Costa do Brasil", publicada em Coimbra em
1595. Vemos pois, que antes de findar-se o século da descoberta,
já o tupi era objeto não só de curiosidade mas também ·de estudo
sério. Outros documentos quinhentistas, principalmente grande número de poesias e "autos" atribuíd1:1s a Anchieta, ficaram inéditos e
só se torna ram conhecidos pelas edições recentes de Maria de Lourdes de Pau la Martins, da secção de linguística do Museu Paulista.
O valor linguístico de traduções, feitas para o tupi e pa ra incutir aos índios idéias estranhas, é discutível. Eis o grande va lor
do "Colóquio" de Léry, q ue não é um texto com aquela finalidad e,
mas uma espécie de registro científico daqui lo que o índ io fal a.
Temos aí vocábu los designativos de peixes, de aldéias, de te rmos
de parentesco, conjugação, e principalmente frases faladas sôbre os
ma is variados assuntos, tudo levando a crer que se trate de reprodução fiel daqui lo que foi ouvido da bôca do índio. Cla ro que a
transcrição ortog ráfica de Léry, acostumado à ortografia francesa,
exigia uma revisão completa. Hoje, com as reconstituições d e Baptista Caetano e Plínio Ayrosa, a apreciação do "Colóquio" se tornou
fácil. Se não houvesse outro documento de tupi-guarani, o "Colóquio" de Léry poderia servi r para o estabelecimento de uma gramática e fonologia e lement ar.
A gramática de Anchieta apresenta-nos, pela primei ra vez, uma
codificação da estrutu ra tupi-guarani e de suas particularidades fonéticas, mostrando ainda variantes entre vários grupos costeiros.
Quantas sessões de perguntas e respostas, de repetições sem fim,
não devem ter-se processadas
... até se chegar a êste resultado. São
58 fo lhas de informações sôb re a língua, obtidas po r êste método
de provoca r respostas, ao q ual ainda me referirei na seg unda pa rte
desta palestra. Creio que a "Arte" de Anchieta resiste a todas as
críticas, desde que se leve em conta a época em que fo i fei ta. E'
uma gramática, que, embora decalcada sôbre o lat im, não o é tanto
qua nto geralmente se pensa, pois tantos são os dados específicos e
novos, que de forma alguma poderiam constar, se o auto r se tivesse
limitado a preencher os vazios de um esquema preconcebido. O
fato r tempo que hoje dific ulta muitas vêzes o trabalho de ca m po de
etnólogos e linguístas, não entrava em consideração para Anchieta
e seus muitos colegas d e catequese, que tiveram, ao que t udo ind ica,
um bom "speaking knowledge" (conhecimento de falar) da nova
língua.

-
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Quanto à época, devemos nos lembrar que a primeira g ramática portuguesa, a de Fernão de O liveira, é de menos de cinquenta
anos anter ior à "Arte" e lhe é muito inferior na ordenação da matéria.
Na primeira metade do século seguinte, provàvelmente e m 162 1,
foi publicada a p rimeira edição da g ramática do Pe . Figueira. E'
interessante notar que esta gramática foi a principal base para um
estudo publicado em inglês por Amaro Cavalcanti, em 1883, ·s ob o
título "The Brazil ia n Language and its Agglutination", e que e la apareceu em al e mão em 1899, em ed ição fei ta por Ju lius Platzma nn,
que já em 187 4 tinha editado uma gramática tu pi, tomand o como
base Anchieta, sob o título "Grammatik der Brasilianischen Sprache
mit Zugrundelegung des Anchieta".
Em 1622 foi escrito o "Vocabulário na Língua Brasílica", que
fico u inédito até 1938, quando foi dado à luz por PIínio Ayrosa,
tendo s ido posteriormente reed itado e confrontad o com out ro manuscri to po r me u colega Carl os Drumond. Detenhámo-nos um pouco no exame desta obra. Uma obra com visão científica sem dúvida, pois anota com grande exatidão não só a correspondência de
ce rtas palavras po rtuguesas com certas palavras "brasílicas", mas
p rocu ra de li nea r verdade iramente as áreas de significado de cada
termo citado, evitando ass im o êr ro d e grande núme ro de li v ros
e scolares atuais, com suas listas de vocábulos, dando correspondências que fazem supor que cada palavra portuguesa tenha seu equiva lente exato em francês ou em inglês.

)_~

Na voz Dissimular, lemos:
Aicuacub. posto q ue a sua p rop ria sig nificação he
negar a uerdade q. se pergu nta . Mas muitas vezes se
toma nesta como hu m passa ro q ue não quer entrar no
ninh o por amor da g e nte q. uê . E se deixa andar desviado dizemos.,Oalgra coacu pa emonã cecou. E o mesmo se dira se o pescador que troixe muita cassa por não
partir com ninguem se queixasse q. não auia q . comer
ou que não faz tempo pera cassar. Oembiara cuacu pa
aipo yeu . l . por dissimular e encobrir q. tem peixe d iz
aqui llo.
Tend o assim estabelecido os usos do verbo kuakub, cita nos
verbetes seguintes os termos que correspondem a Dissimular no
sentido de "não proibir ou não castiga r" e a Dissimular no sentido
de " fazer que não vejo, ouço etc.", sendo que neste caso se usa
uma partícula especial pos posta ao verbo negativo. ·
Este é um exemplo entre muitos.
O século XV III também é o século, em que foram publicados
os catecismos em d ialeto tupi, de Araujo (1618) e de Bettendorff

\
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(1687), obras que mostram a formação de frasces mas que devem
ser apreciadas com as limitações já mencionadas, merecendo menos
fé que as frases do Vocabulário. Mas são obras que mostram a
enorme importância dada, nesta época, ao estudo do tupi como inst rumento de catequese e de aculturação dos indígenas.
Havia, é verdade, estudos de outras línguas; são do fim do
século a gramática e o catecisrno de Mamiani e do comêço do século
seguinte o catecismo de Nantes, trabalhos referentes ao kariri, mas
no conjunto do material linguístico disponível tais obras apresentamse em número reduzidíssimo.
Para o guarani temos, também no século XV II, a publicação das
obras de Montoya, e no comêço do seguinte das de Restivo.
Montoya, como Anchieta, passou sua vida entre os índios, e
seus t rabalhos linguísticos, um catecismo, uma gramática e um dicionário são obras honestas. Especialmente o dicionário, em sua parte
guarani-espanhol, é de g rande riqueza e de um valor inestimável.
Sendo menos completa a parte ,espanhol-guarani, Restivo, baseando-se nos dados da outra parte, elaborou um excelente dicionário
com verbetes em espanhol. Também a gramática, por êle escrita,
é uma ampliação do trabalho de Montoya.
Entre os catecismos paraguaios merece atenção especial o que
foi escrito por Yapuguai, por ser o autor um índio letrado e não
uma pessoa que aprendeu a língua indígena como língua estranha.
Este catecismo foi impresso, no Paraguai, em 1724.
Fazendo um salto para a época moderna, temos no século passado um grande estudioso brasileiro da 1íngua tupi-guarani: Baptista Caetano de Almeida Nogueira. Engenheiro, auto-didata em
li nguística, teve que lutar com grandes dificuldades. Mas o ambiente propiciado por D. Pedro 11, êle mesmo interessado em estudos
tupinológicos, permitiu que se publicassem obras de valor e que
não morresse o interêsse numa língua que outrora tinha tido tanta
importância em solo brasileiro. São suas obras principais a publicação e tradução da "Conquista Espiritual" de Montoya, que um anônimo, bom conhecedor do guarani, tinha feito em 1733, de um dicionário referente a esta tradução e de uma gramática, assim como
os opúsculos ling u ísticos contidos nos "Ensaios da Sciencia", entre
os quais a reconstituição do "Colóquio" de Léry.
Baptista Caetano teve notável perspicácia linguística; os enganos que cometeu, como p. ex. o de considerar o ç dos escritos em
dialeto tupi como recurso g ráfico para representar o som aspirado,
não podem diminuir o conceito em que o temos. Faltavam-lhe dicionários do dialeto costeiro, como o "Vocabulário na Língua Brasílica" e outros publicados por Plínio Ayrosa, faltava-lhe o contacto
com outros linguistàs, seus pares. Contudo havia um pequeno grupo de interessados, - o já citado Amaro Cavalcanti, Barbosa Rodrigues e Couto de Magalhães, os dois últimos publicando material
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novo de nheengatú, a 1íngua tupi-guarani (tupi-guarani aqui como
designação de família linguística) falada como 1íngua geral na Amazonra.
O século passado também é o século das explorações etnográficas e naturalistas, empreendidas principalmente por alemães. Entre
êstes, Karl von den Steinen dá-nos a conhecer vocábulos de tribos
da família tupi-guarani, até então desconhecidos. O botânico Martius elabora coleções de fitônimos, zoônimos e topônimos em tupi.
Desta forma passamos em revista rápida a lguns nomes e alguns
livros dos muitos que há, mostrando a história dos estudos de tupiguarani até o limiar do nosso sécvlo. Entre 1920 e 1930 o Pe.
Tastevin, francês, e o italiano Stradelli publicaram dicionários e gramáticas, referentes ao nheengatú, de acôrdo com estudos feitos in
loco. O dicionário extenso de Stradelli consti tui hoje a melhor fon te
para se conhecer esta língua. Como já disse, o nheengatú, pela
evolução que sofreu, mostra aspeto bastante diferenciado do tupi
antigo, e constitui uma 1íngua.
\
Theodoro Sampaio ainda merece uma atenção muito especial,
principalmente pelo cuidado com o qual analisou os topônimos brasileiros, de origem tupi, em obra recentemente reeditada por Edelwe1ss. A toponímia é talvez o ramo mais popular da t upinologia
- e o em que mais abusos há. Enganos são facíli mos de cometer,
e quando me pergunt~m, o que significa o nome indígena desta
ou aquela localidade, prefiro remeter a pessoa a Theodo ro Sampaio
ou então calar. Também não devemos esquecer que muitíssimos
nomes tupinizados ·foram dados em tempos atuais, sem que, portanto, haja qualquer ligação com uma designação indígena antiga.
No Paraguai, principa lmente os dois Bertoni, pai e filho, publicaram traba lhos referentes ao dial e to guarani. Como já disse, o
guarani neste país vizinho é língua de civilizados, sendo grande o
número dos que se dedicam à poesia em língua autóctone, de modo
que hoje já se pode fazer um estudo da literatura guarani. Os
problemas de bi linguismo e de influências mútuas entre gua rani e
espanhol são dos mais interessantes, e a obra de Morínigo, sôbr~
influências do espanhol no guarani, é um estudo exemplar neste
campo. O Pe. Guasch publicou utilíssima gramática e dicionário,
para todos que pretendem dedicar-se ao estudo do gua rani rnoderno.
Já mencionei alguns dos brasile iros atuais. Além dos já mencionados, pertencem ao grupo dos que atua lmente estudam tupiguarani o Pe. Lemos Barbosa, que há pouco, no Rio, publicou uma
gramática referente ao tupi antigo, e, entre outros, Mansur Guerios
e Aryon d'all lgna Rodrigues, da Universidade do Paraná.
Há pois um grupo de estudiosos sérios, embora seja mui to reduzido seu número. Se há hoje êste grupinho, para continuar o
que os grupinhos anteriores fizeram, é, sem dúvida consequência
da oficializacão do ensino do tupi-guarani, na Universidade de São
Paulo, em 1934.
A

'
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Vimos, porque foi justamente o tupi-guarani que foi escolhido
para servir ~de designação de uma Cadeira. As outras 1ínguas faladas no Brasil não merecem tanta atenção que se pudesse falar em
bibliografia extensa para alguma delas em particular ou em um
grupo de estudiosos a elas dedicados, o que não quer dizer que
ninguém as tenha estudado.

* * *
Isto nos leva à segunda parte desta palestra, referente à outra
entoação de minha pergunta inicial: Por que ESTUDAR tupi-guarani?,
por que estudar línguas indígenas?
Já vimos que o seu estudo é de interêsse pa ra determinar as
influências no espanhol e português, que são inevitáveis em situações bilingues, como no Brasil de outrora e no Paraguai ainda hoje.
O estudo linguístico tem que fazer parte de qua lquer estudo de situações de contacto entre culturas diferentes. Outra utilidade é a
de as línguas servirem para a classificação dos grupos indígenas.
Ainda não se encontrou nenhum outro critério que pudesse substituir o linguístico.
Não será preciso também insistir na utilidade prática para um
etnógrafo. Se êle tem uma noção ou um conhecimento bom da língua da tribo que pretende visitar, levará uma vantagem enorme.
Se conhece alguma outra língua da mesma família, terá mais facilidade em aprender a nova. E se conhece línguas de outras famílias
e estudou linguística, . terá também facilidade em aprender uma
língua nova, embora desconhecida comp letam~nte. O conhecimento
da :língua favorece o conhecimento da cultl!ra material, se aprendemos os termos a .e la referentes, e da e!?pi_ritual, através dos textos
mí,ti,co·s e religiosos; da organização socJal, .através dos termos de
parentesco. Tenho colegas que concluíram qu~ o ·termo para mãe
e tia materna seria o mesmo, numa terminologia kayuá por êles estudada. Os respectivos termos são sy e syy. Ora, conhecendo-se
a língua, vê-se logo que sy'y é palavra composta, significando "companheira da mãe"; trata-se portanto de um termo .d escritivo para
tia materna, que de forma alguma se confunde com o termo sy "mãe". Também o estudo auto-biográfico, tão revelador às vêzes,
se faz melhor através do relato que o índio faz em sua própria
1íngua.
Oltimamente muitos pesquisadores tem-se ocupado em saber
qua l a relação da 1íngua com outras partes da cultura humana, e
para tais estudos, as línguas indígenas, por serem tão diferentes
das nossas, têm seu grande valor. E' preciso conhecer-se e conhecer-se bem uma língua para êste tipo de estudo, pois aqui o perigo
de se chegar a conclusões apressadas é muito grande.
O autor anô nimo do " Vocabulário na Língua Brasílica", como
já vimos, conheceu bem o tupi. P. ex. · quanto à concepção das re-
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lações de tempo, encontramos nele que havia, pelo menos em algumas tribos, duas palavras correspondentes a "hoje": hoje pretérito - jeí, e hoje futuro - cor'i. Portanto havia uma minuciosidade
ma ior em t upi quanto a êste aspecto temporal. Para exprimir as
relações de posse, o tupi-gua rani antigo também era mais minucioso
que o português, distinguindo com possessivos diferentes aqu ilo que
é próprio e o que é de outrem, na terceira pessoa. Uma quantidade de dados dêste tipo, quando comparados com dados extra~lin
guísticos, em alguns casos talvez possa levar a conclusões interessantes.
Mas tão bem quanto se podem estudar as fontes bibliográficas,
nunca encontra remos todas as respostas daquilo que p rocuramos.
Uma disciplina científica que procura desenvolver-se tem que criar.
Isto, no nosso campo quer dizer, pegar um índio e anota r o que
êle fala, fazer pois a mesma coisa qu e Anchieta fez, naturalmente
com métodos modernos. O campo é enorme, tanto em relação à
família tupi -guarani como às outras famílias e às línguas chamadas
isoladas, que atualmente não se filiam a nenhuma família linguística.
..
....
... - ....
· ,.11c-fcr
"-' -·.:...
Estou-me referindo, como já terão percebido, ao método descritivo em linguística. Para fazermos uma gramática, um vocabulário, uma coleção de textos de uma tribo qualquer, não precisamos
de bibliografia, e mesmo em muitos casos não haverá trabal hos
a nteriores. Devemos estar apenas treinados neste método. E' po rtanto possível haver uma Cadeira de tupi-guaran i sem apara to bibliográfico tup i-guarani, desde que ensinemos as bases da li nguísti·c a
descritiva. A linguística, sem êste trabalho, está num ·atraso enorme
no Bras il, mas remediar a situação· não é tão difícil. Outras disciplinas sofreram do mesmo mal e hoje aqui atingiram o mesmo
grau de desenvo lvimento como em outros países. Conseguiu-se
isto pela introdução de professores estra ngeiros e pelo ·envio de
brasileiros ao estrangeiro. Isto · se tem feito numa medida · muito
reduzida com linguistas, mas é evidente que êste caminho é o único.
Quanto ao país a ser escolhido, os Estados Unidos são ô mais indicado, por terem desenvolvido os métodos mais práticos. Desde os
tempos de Boas, índios foram levados à sala de aula, para ajudar a
preparar o futuro pesquisador. Não há dúvida de que o mesmo
deve se r possível fazer aqui, para aqueles alunos das Faculd ades d-e
Filosofia q ue se interessam, desde que haja professores treinados.
O Serviço de Proteção aos índios está aparelhado para encaminhar índios acultu rados a tais centros de pesquisas. No Brasil,
Capistrano de Abreu foi um precursor neste método, ·tendo mandado
vir para sua residência no Rio índios caxinauá, com a finalidade
específica de estudar sua língua. E' uma tentativa que deu bons
resultados e que deve ser um exemplo a seguir.
O trabalho com informantes não tem absolutamente nenhum
segrêdo. Usam-se os métodos exigidos pelo bem senso e pela experiência no tratamento psicológico do informante, e os de um pre-.-~"' · "'~..,., ~ ,-~,,-..-"~
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paro técnico sólido, aprendido em cursos especializados, no tratamento dos dados que se obtêm.
Num curso de métodos de trabalho de campo, nos Estados Unidos, o informante senta-se com os alunos na mesma mesa, e pronuncia, inicialmente, palavras soltas de sua 1íngua. O aluno com o
treino fonético que tem - e êste é indispensável - procura escrever
tais palavras foneticamente, e o professor acompanha o trabalho dos
alunos. No primeiro curso que fiz assim, tratava-se de uma língua
de índios pueblos, em que há necessidade de anotar o acento de
altura . Em tal tipo de língua, sons de altura diferente pod e m mudar o sentido de uma palavra.
Aos poucos começa-se a entrar na morfologia, faze'1 do perguntas. Se temos, p. ex. uma forma para "eu mato", pode-se perguntar, como se diz "nos matamos". Assim a estrutura morfológica
começa a aparecer. Também se começa com a fo ne mi zação dos
dados fonéticos, para obter-se um alfabeto mais s imples . Habituámo-nos depois a escrever só os fonemas, isto é, tais sons que têm
valor significativo na língua, e podemos desprezar a minúcia fonética, requerida no comêço, desde que estabeleçamos as regras de
pronúncia, de acôrdo com a posição e o ambiente dos fonemas.
Cada interessado procura assistir ao maior número possível de
tais cursos, pois apenas pelo treino repetido é possível obter-se um
resul tado bom. A situação é geralmente bilingue no:> Estados Unidos. Pequenas modificações se tornam necessárias no tra balho com
informantes monol ingues, como será o caso prático no Brasil, em
muitas regiões.
Entre o material auxiliar, gravuras têm-se mostrado de grande
utilidade para se obter um d iscurso livre do informante. Gravadores mecânicos podem ter uma certa utilidade, pois permitem a repetição da mesma palavra ou fra se, q uantas vêze s o investigador o
desejar. Não são porém os apa relhos que importam. O que importa é ter homens treinados, para que possamos salvar e elaborar,
o que se está extinguindo ràpidamente, dezenas de 1íngu as indígenas brasileiras, cada uma das quais um sistema linguísi ico completo.
Linguística descritiva foi feita no Brasil desde o século XVI. Trata-se
de fa zer, com métodos modernos, a ling uística descritiva do século XX.
Quando disse, que podemos dispensar equêles req uisitos tradicionais, não me quis referir também ao requisito de ser necessário
um grupo de estudiosos que se dedica ao assunto. Es pe re mos que
seja possível reunir e aumentar o nosso grupinho, para que possamos forma r com os nossos colegas do estrangeiro, um grupo grande,
pa ra estudar e d ebater problemas que interessam a todos.

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

