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Tarefas da Linguística no Brasil: a urgente 
necessidade de descrição e preservação das 

línguas ameríndias



§Povos indígenas 
isolados



§A denominação "povos indígenas 
isolados" se refere especificamente a 
grupos indígenas com ausência de 
relações permanentes com as 
sociedades nacionais ou com pouca 
frequência de interação, seja com não-
índios, seja com outros povos indígenas. 
Vejamos o vídeo!!!



• Os registros históricos demonstram que a 
decisão de isolamento desses povos pode ser 
o resultado dos encontros com efeitos 
negativos para suas sociedades, como 
infecções, doenças, epidemias e morte, atos 
de violência física, espoliação de seus 
recursos naturais ou eventos que tornam 
vulneráveis seus territórios, ameaçando suas 
vidas, seus direitos e sua continuidade 
histórica como grupos culturalmente 
diferenciados.
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•Embora a maioria dos brasileiros 
tenha a impressão de viver num 
país monolíngue, o Brasil é na 
verdade multilíngue, pois são 
aprendidas como línguas maternas 
cerca de 200 línguas.
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•A singularidade linguística do Brasil 
está em que uma dessas línguas, o 
Português, é hoje extremamente 
majoritária e as demais são todas 
extremamente minoritárias.
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•Embora existam hoje no Brasil cerca 
de 220 povos indígenas, o número 
de línguas indígenas ainda faladas é 
um pouco menor, cerca de 180, pois 
mais de vinte desses povos agora 
falam só o Português
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§ Consoante Rodrigues (2013), “as línguas 
são classificadas em famílias segundo 
critérios genéticos: situam-se numa 
mesma família línguas para as quais há 
evidência científica de que derivam, por 
evolução ao longo do tempo, de uma 
mesma língua no passado mais ou menos 
remoto, mantendo determinado nível de 
afinidade em sua gramática e em seu 
léxico.”



§ Há famílias que, por sua vez, revelam 
afinidade genética em nível mais 
remoto e constituem uma unidade 
mais ampla, a que chamamos troncos 
linguísticos. 

§ São reconhecidas no Brasil 42 famílias 
linguísticas genéticas, dez das quais 
constituem o tronco Tupí e doze 
outras integram o tronco Macro-Jê.





•A população total dos povos 
indígenas é agora de cerca de 
190.000 pessoas, mas destas, só cerca 
de 160.000 falam as 180 línguas 
indígenas. Como, naturalmente, a 
distribuição é desigual, algumas 
dessas línguas são faladas por cerca 
de 20.000 pessoas ao passo que 
outras o são por menos de 20. 
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Línguas em risco de 
desaparecimento:
O caso da língua 

Aure-Aurá









.Últimos falantes de uma língua 
desconhecida, Auré e Aurá, com 
idades de aproximadamente 45 anos, 
só conversam entre si. 

Os dois índios foram encontrados em 
1988, em uma rodovia próxima a 
Marabá (PA).



Eles contam que todos foram mortos
por outros índios, que descrevem 
como de grande estatura, com orelhas 
furadas e cabelos longos. 

Norval vê motivos para que os dois 
sejam tão arredios. "Eles são 
sobreviventes de massacres, têm as 
costas marcadas por cicatrizes de 
quem corre no mato sem muita opção". 



§Grande diversidade 
entre as línguas 

indígenas do Brasil



•Há grande diversidade entre as 
línguas indígenas do Brasil, tanto de 
natureza tipológica, quanto de 
natureza genética. 

•Do ponto de vista tipológico há tanto 
línguas com inventários fonológicos 
abundantes, como outras com um 
número extremamente reduzido de 
vogais e consoantes. 
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•Do ponto de vista genético, as 180 
línguas indígenas brasileiras se 
distribuem por pouco mais de 40 
conjuntos, a que se costuma dar o 
nome de famílias linguísticas. 

•Dez destes constam hoje de uma só 
língua, a qual, por ser a única e não 
apresentar parentesco com as demais 
conhecidas, é também chamada de 
língua isolada.

36



•O número de línguas nas outras 
famílias varia de duas a trinta. Este 
último é o número de línguas da 
família Tupí-Guaraní no Brasil, que é 
a mais distribuída sobre nosso 
território. 
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Ikatu ahy!!

Muito Obrigado!!

Zane Karuk!

Boa tarde



Group I Group  II Group  III Group IV Group  V Group  VI Group  VII Group VIII

Guaraní

Antigo

Guaraní

Mbyá

Xetá

Nhandeva

Kaiwá

Guaraní

Paraguaio

Guayakí

Tapieté

Chiriguano

(Guarani

da Bolívia)

Izoceno

 

Guarayo

Sirionó

Jorá

(Bolívia)

 

Tupinambá

Tupí Austral

(Língua

Geral

Paulista)

Nheengatu

(Língua

Geral 
Amazônica)

 

 

Turiwará

Asurinído

Tocantins

Tapirapé

Ava

Canoeiro

Suruí

Parakanã

Guajajára

Tembé

 

Ararandewár
a

Amanajé

Anambédo

Cairarí

Assuriní

do

Xingu

Araweté

 

Parintintín

Tupí-Kawahíb

Apiaká

Jumá

Kayabí

Kamayurá Takunhapé

Emerrillon

Ka’apor

Anambé de

Ehrenreich

Wayampí

Wayampípukú

Jo’é

Guajá

Awré

Awrá
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•Outras grandes agrupamentos são o 
tronco Macro-Jê, que possui línguas 
distribuídas desde o Maranhão até o 
Rio Grande do Sul,  e a família 
Aruak, que se distribui desde a 
Guiana até o Mato Grosso do Sul.  



Ikatu ahy!!

Muito Obrigado!!

Zane Karuk!

Boa tarde
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Detalhes Sobre o 
Tronco Tupi
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O tronco tupí é considerado um dos 
maiores agrupamentos linguísticos da 
América do Sul. Das dez famílias 
linguísticas pertencentes a esse 
tronco, seis têm representantes na 
região das cabeceiras dos rios 
Madeira, Mamoré e Guaporé, onde 
hoje fica o estado de Rondônia.
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•Por esta razão, a grande 
concentração de línguas isoladas 
torna essa região a candidata para a 
origem do tronco Tupi. 
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•Há três hipóteses 
sobre o ponto de 

dispersão da família 
Tupí-Guaraní

• 
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•Hipótese 1:
•A hipótese tradicional dos linguistas 
é de que os guaranis e os 
tupinambás saíram da região onde 
hoje é o estado de Rondônia e 
seguiram para sul, descendo as 
bacias do Paraguai e do Prata, e 
depois para leste, rumo ao litoral.

• 
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•Já os tupís-guaranís amazônicos 
migraram para o leste até o meio-
norte brasileiro, região onde hoje 
está o estado do Maranhão.
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•Hipótese 2:

• A segunda hipótese considera que a 
migração no sentido sul teria ocorrido em 
duas levas em separado. Na primeira, os 
povos protoguaranis teriam se dividido 
várias vezes. Um ramo entrou na Bolívia. 
Outro seguiu para o sul até a bacia dos rios 
Paraná e Uruguai. Deste segundo ramo, 
alguns grupos acompanharam os rios 
Paranapanema e Uruguai para leste, 
chegando enfim ao litoral. 
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Já os prototupinambás teriam descido 
o rio Paraguai, mas rumaram para o 
leste, um pouco mais ao norte do que 
os guaranis. Eles teriam seguido os 
rios Grande e Tietê, alcançando o 
litoral onde hoje é São Paulo. 
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•Hipótese 3:

• .Achados arqueológicos apontam, no 
entanto, para outro ponto de origem dos 
tupi-guaranis. Análises de cerâmicas 
indicam como centro de origem da 
família tupi-guarani a região de 
confluência do rio Madeira com o 
Amazonas [ver mapa]. Assume-se que a 
partir desse local, uma cisão teria 
resultado em duas rotas de expansão. 
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•Um grupo origina os tupinambás que 
migram em direção a leste, pela boca do 
amazonas, até encontrar o oceano. De lá, 
descem pela costa de norte para sul, até o 
litoral de São Paulo. Outro grupo, que 
daria origem aos guaranis, teria de início 
subido o rio Madeira para o interior da 
Amazônia e, então, descido pelo rio da 
Prata, até chegar o litoral sul do Brasil.
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•Propriedades 
linguísticas 

incomuns ou únicas
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•Uma das línguas indígenas 
brasileiras tem o que é 
provavelmente o menor inventário 
de fonemas no mundo: a língua 
Pirahã falada junto a um dos 
afluentes do rio Madeira, no 
Amazonas, tem apenas dez 
fonemas - seis consoantes, três 
vogais e o fricativo glotal. 
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.Do ponto de vista fonético, o Pirahã é 
particularmente notável por ter um som D 
até hoje só encontrado nele e em nenhuma 
outra língua do mundo, o qual é produzido 
com o mesmo movimento inicial da língua 
com que se faz o nosso r de arara, mas 
aplicando-se as bordas laterais desse órgão 
aos dentes molares superiores (como na 
produção do nosso l), e projetando-se a 
ponta do mesmo para fora da boca por entre 
os dentes incisivos e os lábios.
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 Há ainda outro som, não exclusivo, 
mas raríssimo como som linguístico, B, 
produzido pela vibração dos lábios 
acompanhada de vibração das cordas 
vocais (Everett 1979, 1982, Rodrigues 
1984). 
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•A língua Suruí ou Paitér de Mato 
Grosso (família Mondé) tem um som 
até agora observado só nela, uma 
consoante fricativa lateral surda 
interdental L.
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•A língua Maxakalí, em Minas Gerais, é 
a única no mundo com variantes 
vocálicas para todas as suas 
consoantes. Esta língua explora só 
minimamente as possibilidades de 
produzir consoantes: todas as suas 
consoantes são oclusivas, uma série 
de quatro surdas e outra de quatro 
sonoras.
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Embora até os anos 70 se considerasse um 
princípio universal a construção de orações 
negativas mediante o acréscimo às 
afirmativas correspondentes de um ou mais 
morfemas de negação, portanto por um 
aumento de substância, uma língua de 
Rondônia, o Karitiana (família Arikém, 
tronco Tupí) produz orações negativas 
mediante a supressão das marcas de aspecto 
e tempo no verbo, portanto por redução de 
substância (Landin 1984). 
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•Outro suposto princípio universal foi 
desfeito nos anos 70 pelo estudo de outra 
língua amazônica. Com base no exame de 
línguas dos outros continentes, 
tipologistas haviam concluído que não 
existiam línguas em que a ordem básica 
das orações transitivas tivesse o objeto 
direto nominal em primeira posição. O 
Hixkaryána, língua da família Karíb, no 
rio Nhamundá no Amazonas, desfez essa 
conclusão (Derbyshire 1977).
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• Conforme Rodrigues (2000), a natureza 
insular da América do Sul deve ter tido como 
consequência que inovações linguísticas não 
coincidentes com fenômenos já existentes 
fora dela ficaram restritas a línguas do 
continente sul-americano.  Em vista disso, 
não pode ser surpreendente, antes é de 
esperar-se que várias línguas indígenas do 
Brasil, assim como de outras partes da 
América do Sul, apresentem fenômenos 
originais em relação ao que é conhecido dos 
demais continentes. 



§Em Tentehara, a ordem básica em 
sentenças transitivas é VSO e não SVO 
como ocorre nas línguas românicas



§Em Tentehara, marcas de tempo e 
verbos auxiliares sistematicamente 
seguem o verbo principal





§ Em orações subordinadas a ordem é 
SOV-Comp-Aux.
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•A perda da quantidade 
e da diversidade.
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Hoje há cerca de 180 línguas 
indígenas, mas estas são apenas 
15% das mais de mil línguas que 
se calcula terem existido aqui em 
1500 (Rodrigues 1993a, 1993b). 
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Essa extinção drástica de cerca de 1000 
línguas em 500 anos (a uma média de 
duas línguas por ano) não se deu apenas 
durante o período colonial, mas manteve-
se durante o período imperial e tem-se 
mantido no período republicano, às 
vezes, em certos momentos e em certas 
regiões, com maior intensidade, como 
durante a recente colonização do 
noroeste de Mato Grosso e de Rondônia.
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Quase todas as línguas indígenas que se 
falavam nas regiões Nordeste, Sudeste e 
Sul do Brasil desapareceram, assim 
como desapareceram quase todas as 
que se falavam na calha do rio 
Amazonas. Essa enorme perda 
quantitativa implica, naturalmente, 
uma grande perda qualitativa. .
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Línguas com propriedades 
insuspeitadas desapareceram sem 
deixar vestígios, e provavelmente 
algumas famílias linguísticas inteiras 
deixaram de existir. 
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As tarefas que têm hoje os linguistas 
brasileiros de documentar, analisar, 
comparar e tentar reconstruir a história 
filogenética das línguas sobreviventes é, 
portanto, uma tarefa de caráter urgente 
urgentíssimo. 
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Muito conhecimento sobre as línguas 
e sobre as implicações de sua 
originalidade para o melhor 
entendimento da capacidade humana 
de produzir línguas e de comunicar-se 
ficará perdido para sempre com cada 
língua indígena que deixa de ser 
falada.



§Estudos recentes apontam que o 
Brasil corre sério risco de perder, no 
prazo de 15 anos, um terço de suas 
línguas indígenas. 

§Segundo estimativas, devem ser 
extintas até 2030, entre 45 a 60 
idiomas ameríndios.



Ikatu ahy!!

Muito Obrigado!!

Zane Karuk!

Boa tarde
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