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FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (1)

O que é uma família linguística?

Qual é a relação entre o Português, o Italiano, o Francês, o Espanhol e 
Romeno?



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (2)

Essas línguas possuem descendem de uma língua em comum: o Latim.

Compõem, assim, uma “família”, no sentido de que há uma língua
“ancestral” e seus “descendentes”.

E no caso do Inglês, Alemão, Holnadês, Frísio, Norueguês, Dinamarquês, 
Sueco, Islandês?...



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (2)

Essas línguas exibem um grau de similaridade similar às línguas românicas.

Veja:

Ingl. good : better : best, Alem. gut : besser : best, Island. godur : betri : bezt-.

Entretanto, não há uma língua mãe historicamente atestada, da qual as 
línguas germânicas teriam se desenvolvido.



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (3)

Aceitar seu “parentesco” reueriu assumir um ancestral comum anterior à 
alfabetização e às formas escritas das línguas germânicas.

Este não foi um grande problema, pois na Idade Média, essas línguas
ainda possuíam formas bastante similares.

E no caso de uma relação entre o Latim, o Grego, as línguas germânicas
e o Sânscrito?



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (4)

William Jones (1746-1794), um jurista, orientalista, hiperpoliglota e 
filólogo britânico baseado na Índia, sugeriu durante um discurso no 
Third Anniversary Discourse to the Asiatic Society of Bengal (1786) que 
o Sânscrito, o Grego e o Latim teriam uma relação genética.

Da mesma forma, também outras línguas persas, célticas e góticas.

Foi a partir daí que entrou em cena o método de reconstrução
comparativa.



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (5)

“The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more 
perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined 
than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs 
and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; 
so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing 
them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists: 
there is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the 
Gothick and the Celtick, though blended with a very different idiom, had the same 
origin with the Sanscrit; and the old Persian might be added to the same family, if this 
were the place for discussing any question concerning the antiquities of Persia.”

(Sir William Jones, Third Anniversary Discourse, on the Hindus, Royal Asiatic Society, 
1786)



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (6)

जानना (jaana)

know

kennen

cognoscere

conhecer

γνω (gnoo - gnosis)

знаеш (znaesh)

Знать (znat)

Žinoti

cunoaşte

connaître

γνωρίζω
(gnorízo)

zinu



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (7)

A partir do método de reconstrução comparativo foi possível
hipotetizar e teorizar prováveis ancestrais para línguas que possuíam
similaridades entre si.

A partir desse método, que foi bastante desenvolvido nos últimos dois
séculos, chegamos a grandes famílias linguísticas, cujas línguas - por
suas similaridades fonológica, morfológica, sintática e lexical, 
principalmente – descenderiam de uma língua ancestral comum, 
passível de reconstrução através do método. 



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (8)

Alguns momentos importantes da história da Linguística Histórico-
Comparativa:

• Publicação (1816) de “Uber das Coniugationssystem der 
Sanskritsprache, in Vergleichung mit jenem der griechieschen, 
lateinischen, persischen und Germanischen Sprache” (Franz Bopp)

• Publicação (1861) do “Compendium der vergleichenden Grammatik 
der indogermanischen Sprache” (August Schleicher) – Stammbau
Theorie

• Lei de Grimm



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (8)

Alguns momentos importantes da história da Linguística Histórico-
Comparativa:

(Lei de Grimm)



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (9)

Alguns momentos importantes da história da Linguística Histórico-
Comparativa:

• A proposta das leis fonéticas (Neogramáticos)

• Estruturalismo (objetividade sincrônica da língua, premissas teóricas e 
metodológicas para um estudo objetivo da língua na sincronia, mas 
também na diacronia)

• Universais linguísticos propostos por Joseph Greenberg (1963)



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (10)

Alguns momentos importantes da história da Linguística Histórico-
Comparativa:

APICULA->abelha MUTU->mudo LACU->lago

FABA->fava NU:DA->nua STRI:GA->estria

CIPPU->cepo GUTTA->gota PECCA:RE>pecar

ABBA:TE>abade ADDUCERE>aduzerarc

(Leis fonéticas)



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (11)

Para finalizar, o que é uma família linguística e o que é genus?



FAMÍLIA LINGUÍSTICA E GENUS (12)

Família linguística: a família de uma língua é o nível mais alto das 
línguas afiliadas. As famílias podem ser radicalmente diferentes em
relação a tamanho e idade. Exemplos: Indoeuropeia, camito-semítíca, 
sino-tibetana.

Genus: nível de classificação que permite comparar genera que se 
desenvolveram em um período de tempo similar a genera de outras
famílias. Exemplos: germânico, céltico e românico.



AS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DO MUNDO (1)

Quais são as principais famílias linguísticas do mundo?



AS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DO MUNDO (1)

Quais são as principais famílias linguísticas do mundo?

Em número de línguas?

Em número de falantes?



AS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DO MUNDO (2)

Em número de falantes:

Niger–Congo (1,538 languages) (20.6%)

Austronesian (1,257 languages) (16.8%)

Trans–New Guinea (480 languages) 
(6.4%)

Sino-Tibetan (457 languages) (6.1%)

Indo-European (444 languages) (5.9%)

Australian (378 languages) (5.1%)

Afro-Asiatic (375 languages) (5.0%)

Nilo-Saharan (205 languages) (2.7%)

Oto-Manguean (177 languages) 
(2.4%)

Austroasiatic (169 languages) (2.3%)

Volta Congo (108 languages) (1.5%)

Tai–Kadai (95 languages) (1.3%)

Dravidian (85 languages) (1.1%)

Tupian (76 languages) (1.0%)

(Fonte: Ethnologue)



AS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DO MUNDO (3)



AS PRINCIPAIS FAMÍLIAS DO MUNDO (4)



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (1)

Distribuição antiga



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (2)

Distribuição atual



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (3)

Espalhamento pelo mundo



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (4)



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (5)

Tipologia do Italiano

SVO; prepositions; gender (masculine/feminine); definite and indefinite articles; 

verb affixes mark person, number; passives; tense; comparatives; 23 consonant and

7 vowel phonemes; non-tonal; stress mostly on penultimate syllable.



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (6)

Tipologia do Alemão

SVO; prepositions; noun head final; gender (masculine/feminine/neuter); definite

and indefinite articles; case-marking (4 cases); verb affixes mark person, number; 

passives; tense; comparatives; 22 consonants, 22 vowels, 3 diphthongs; non-tonal; 

stress on first syllable of the root.



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (7)

Tipologia do Russo

SVO; prepositions; genitives after noun heads; adjectives, numerals before noun

heads; question word initial; 1 prefix on a word; recursive addition of suffixes

allowed; gender (masculine/feminine/neuter); no articles; case-marking (6 cases); 

verb affixes mark person, number; passives; tense and aspect; comparatives; 32 

consonants, 5 vowels, 4 diphthongs; non-tonal; free stress.



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (8)

Tipologia do Farsi

SOV; noun head initial; no articles; tense and aspect; causatives; 23 consonant and 6 

vowel phonemes; stress on final syllable (or root).



A FAMÍLIA INDOEUROPEIA (9)

Tipologia do Hindi

SOV; postpositions; noun head final; content q-word in situ; gender

(masculine/feminine); no articles; clause constituents partially indicated by case-

marking (direct, oblique), postpositions, and word order; verbal affixation marks

person, number, gender, and honorificity of subject; split ergativity; both tense and

aspect; passives and voice; causatives; non-tonal; 30 consonants, 10 vowels, 2 

diphthongs; stress linked to syllable weight.



AS FAMÍLIAS AFRICANAS (1)

Distribuição atual



AS FAMÍLIAS AFRICANAS (2)

Distribuição atual



AS FAMÍLIAS AFRICANAS (3)

Tipologia do Swahili (Niger-congo)

SVO; prepositions; noun head initial; 7 noun classes; no articles; verb affixes mark

person, number, object; passives; causatives; comparatives; 22 consonant and 5 

vowel phonemes; non-tonal; stress on penultimate syllable.



AS FAMÍLIAS AFRICANAS (4)

Tipologia do Amharic (Afro-asiatic - Semitic)

SOV; prepositions, genitives, articles, and relatives precede noun heads; question 

word initial; case-marking (4 cases); verb suffixes show person, number, gender of 

subject and (optionally) object; passives including deponents; aspect; causatives; no 

comparatives; 27 consonant and 7 vowel phonemes; non-tonal; very weak stress.



AS FAMÍLIAS AFRICANAS (5)

Tipologia do Khoekhoe (Khoisan)

SOV; postpositions; noun head final; gender (masculine/feminine/common); dual 

number; strongly suffixing; verb affixes mark person, number, object; passives; tense 

and aspect; 31 consonant and 8 vowel phonemes (including 20 clicks); tonal (3 tones: 

high, mid, low); inclusive/exclusive pronouns.



AS FAMÍLIAS AFRICANAS (6)

Tipologia do Malgasy (Austronesian)

VOS; prepositions; noun head initial; definite article; verb affixes mark person, 

number; passives; tense; causatives; 29 consonants, 5 vowels, 3 diphthongs; non-

tonal; stress on penultimate syllable.



CURIOSIDADE



PIDGINS E CRIOULOS (1)

O que é um pidgin?

O que é um crioulo?



PIDGINS E CRIOULOS (2)

Pidgins, crioulos e outras das chamadas línguas de contato formam um 
grupo que não se encaixa facilmente em uma classificação
genealógica.

Porque o termo língua de contato é um conceito problemático?



PIDGINS E CRIOULOS (3)

• Nenhuma língua falada é imune à mudança induzida pelo contato

• Línguas como o Inglês, o Hebreu, o Persa, o Romeno, que passaram por
intensos períodos de contato não são rotuladas como línguas de contato

O termo é usado para rotular em geral línguas que passaram por
intenso contato linguístico e não podem facilmente classificadas como
descendentes de apenas um ancestral.



PIDGINS E CRIOULOS (4)

Qual foi o maior catalisador de contato linguístico nos últimos séculos?



PIDGINS E CRIOULOS (4)

Qual foi o maior catalisador de contato linguístico nos últimos séculos?

• As grandes navegações

• O establecimento, por europeus, de colônias nas Américas, na África e 
na Ásia

• O comércio

Assim, que línguas esperamos ver como alvo em boa parte dos 
pidgin/crioulos?



PIDGINS E CRIOULOS (5)

Pigdin: uma língua emergida quando grupos estão em contato muito
próximo e precisam se comunicar, por diversas razões, mas não possuem
uma língua em comum.

Tipicamente os falantes de menor poder usam o léxico do falante
dominante (substrato, superestrato/lexificador)

É em geral uma língua reduzida às necessidades do contato e não é 
língua nativa de nenhum falante.



PIDGINS E CRIOULOS (6)

Crioulo: é um pidgin ou jargão/gíria que se tornou a língua nativa de 
uma comunidade.

Tipicamente os pais dos falantes dessa língua foram deslocados por
motivos diversos (tráfico de escravos, colonização, migrações)

Um crioulo é uma língua plena e pode cumprir todas as funções
comunicativas pressupostas para outras línguas.



PIDGINS E CRIOULOS (7)

Exemplo



PIDGINS E CRIOULOS (8)

Exemplo
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