
Línguas europeias surgiram na 
Turquia há 9.000 anos, diz estudo 
Origem do grupo de idiomas falados por 3 bilhões de pessoas está ligada ao início da agricultura 
Novo trabalho se 
baseou na análise de 
palavras básicas, como 
"mãe", em 103 línguas 
indo-europeias 
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A saga do mais importan-
te grupo de línguas do mun-
do, com quase 3 bilhões de 
falantes nativos, começou há 
9.000 anos, na atual Turquia, 
e está ligada às origens da 
agricultura. 

Em última instância, por-
tanto, seria graças à desco-
berta de como cultivar trigo e 
cevada que os brasileiros fa-
lam português e os america-
nos falam inglês. 

A conclusão está em uma 
pesquisa publicada hoje na 
revista especializada "Scien-
ce" e que almeja colocar um 
ponto final no debate sobre a 
origem das chamadas línguas 
indo-europeias. 

A afirmação pode soar es-
tranha à primeira vista, mas 
há boas razões para achar 
que esse grupo imenso de idi-
omas, que coloca no mesmo 
balaio o grego, o alemão, o 
russo e as principais línguas 
do Irã e da índia, descende 
de um ancestral comum. 

A prova disso é o vocabu-
lário básico de todas elas — 
como as palavras usadas pa-
ra designar parentes próxi-
mos, partes do corpo, nume-
rais e os pronomes pessoais. 

Apesar das diferenças, elas 
conservam um "núcleo" co-

mum de som e significado, e 
as mudanças que ocorrem de 
um grupo de línguas para ou-
tro não são aleatórias: se-
guem "leis" estabelecidas. 

Um exemplo é a transfor-
mação do "p" em "f" nas lín-
guas germânicas, como o in-
glês. É por isso que "peixe" e 
"pé" viram "fish" e "foot" no 
idioma de Shakespeare. 

O diabo era saber quando 
e como o ancestral dessas lín-
guas todas começou sua car-
reira de sucesso. 

A equipe de cientistas lide-
rados por Quentin Atkinson, 
da Universidade de Auck-
land, na Nova Zelândia, re-
solveu responder à questão 
"emprestando" um método 
normalmente usado para es-
tudar a evolução e propaga-
ção de vírus como o da gripe. 

Grosso modo, o método 
compara as "letras" químicas 
do DNA de vários tipos de ví-
rus para saber qual está ma-
is próximo do ancestral co-
mum de todos eles e, a partir 

disso, monta uma árvore ge-
nealógica dos parasitas usan-
do estratégias sofisticadas de 
estatística. 

A mesma coisa, raciocina-
ram Atkinson e companhia, 
pode valer para línguas — 
desde que, em vez de muta-
ções no código genético, se-
jam avaliadas "mutações" no 
som das palavras. 

Também foram incorpora-
dos elementos geográficos — 
com base na distribuição his-
tórica e atual das línguas, o 

método calculava qual o tra-
jeto de expansão mais prová-
vel para elas. 

O resultado, em vários ti-
pos de simulação, apontou a 
Turquia, há 9.000 anos, co-
mo o lugar e o tempo de ori-
gem do tronco indo-europeu. 
0 método foi testado só para 
as línguas latinas, grupo do 
português, e deu indícios de 
ser confiável: mostrava o cen-
tro da Itália (onde está Roma, 
berço do latim) como fonte da 
nossa família de idiomas. 

Origem da língua 
já foi ligada a 
domínio do cavalo 
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Uma hipótese que este-
ve em voga por décadas di-
zia que os primeiros indo-
europeus estariam associ-
ados à domesticação do ca-
valo e ao aparecimento de 
túmulos conhecidos como 
"kurgans" há 6.000 anos, 
na atual Ucrânia. 

O cavalo, espécie de tan-
que de guerra pré-históri-
co, teria permitido ao po-
vo dos "kurgans" dominar 
vastas áreas, legando a lín-
gua a seus descendentes e 
às tribos conquistadas. 

Nos últimos tempos, vi-
nha ganhando força a hi-
pótese da origem mais an-
tiga, na Turquia. 

As línguas indo-euro-
peias mais primitivas, co-
mo o hitita, eram faladas 
por lá. Também se sabe 
que povos que dominam a 
agricultura têm vantagem 
sobre os demais porque 
"produzem" mais gente. 

Estudos em esqueletos 
pré-históricos mostram 
que o DNA dos primeiros 
europeus agricultores (nos 
Bálcãs) têm grande contri-
buição do Oriente Médio. 

Mas ninguém consegue 
provar que língua um es-
queleto de 9.000 anos fa-
lava —não havia escrita. 

Jared Diamond, autor do 
livro "Armas, Germes e 
Aço", no qual defende que 
o avanço da agricultura 
ajudou a forjar as línguas 
dominantes, diz que a hi-
pótese dos "kurgans" ain-
da é a mais aceita pelos lin-
guistas. "Mas, se eu fosse 
reescrever meus livros ho-
je, daria mais espaço para 
a hipótese dos agricultores 
no caso do indo-europeu." 
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 ago. 2012, Cotidiano, p. C15.




