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Indicação de texto

Fonte: Google imagens
Escrevo a partir de uma das fronteiras que alguns de nós, da academia, habitamos, visitamos,
atravessamos. No meu caso, a fronteira entre antropologia e linguística, onde, há quarenta
anos, estudo línguas ameríndias e contribuo para a formação de novos pesquisadores. Parto
do pressuposto de que a diversidade linguística é riqueza individual e coletiva; sua aniquilação
produz miséria, desigualdades e profundo mal-estar de quem é obrigado a se esconder atrás
de uma língua dominante e dominadora. A frase “o monolinguismo é uma doença” apareceu na
Austrália em adesivos, há mais de uma década. Estava em curso uma campanha organizada
pelos movimentos de mobilização de populações aborígenes e seus aliados, num momento em
que cresciam, já em escala mundial, denúncias acerca do rápido e crescente desaparecimento
ou obsolescência de milhares de línguas minoritárias. No final do século passado, a previsão
era de que das cercas de 5000/6000 línguas existentes, no mundo, 90% estariam em risco de
extinção neste século (Krauss 1992). Os críticos do catastrofismo linguístico dizem, com razão,
que línguas sempre morrem ou se transformam, no passado e hoje, e que novas línguas
surgem do encontro entre povos, mas é inegável que uma perda vertiginosa da diversidade
linguística, nada “natural”, caracteriza a era da conquista europeia dos novos e velhos mundos,
sobretudo nos últimos 500 anos e, ainda mais, nos últimos 200 anos.
Kenneth Hale (1992, 1996, 1998 e 2000) deixou um recado importante. A diversidade linguística
é imprescindível para manter vivas questões cruciais sobre as potencialidades e os limites da
linguagem humana, tanto em termos de estrutura, como em termos de comportamento
comunicativo, expressão e criatividade poética. Diversidade linguística e diversidade cultural
não se confundem, mas correm em paralelo para manter e desenvolver ontologias e
perspectivas cosmológicas, conhecimentos ecológicos e históricos.
O Brasil e suas muitas línguas, falas e falares

desde há muito não faz mais sentido
pensar em "nativo", senão como um
termo datado no contexto da antropologia. e isso se dá por muitos motivos.
o pesquisador é também um nativo, de
algum lugar.
a diferença é sobre o que está na cabeça
de cada um deles. o pesquisador tem
teorias na sua mente, o que faz com que
ele seja capaz de ver a situacão com um
olhar diferente. é o seu olhar que é treinado, para ver, o que as teorias lhe ensinaram.
nesse sentido, são perspectivas.

O Brasil é um país multilíngue, apesar de sua diversidade linguística ter sido calada, com
estratégias variadas, pelo estado, por missões, meios de comunicação, pelo ‘sistema
educacional’. Além de pelo menos duas dezenas de línguas trazidas por imigrantes, incluindo
aqui o português, desde a conquista, além das variedades locais e regionais do português
brasileiro, dos falares de comunidades de afrodescendentes, estima-se que ainda sobrevivem,
em graus variados de vitalidade, entre 150 e 160 línguas ameríndias (Moore 2011). O número
de línguas indígenas ainda faladas na América do Sul, hoje, é uma pequena parte do que se
supõe fosse quinhentos anos atrás. Estimativas para a Amazônia calculam que, no decorrer do
tempo colonial, foram perdidas não menos do que 80% das línguas autóctones. Quase a
metade da diversidade linguística nativa sul-americana se encontra no Brasil, onde as línguas
indígenas pertencem a quarenta famílias linguísticas, além de umas duas dezenas de línguas
isoladas. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a sobrevivência de sistemas regionais
multilíngues, outrora norma e não exceção. Além do mosaico da região dos rios Guaporé e Ma-
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e são os pensamentos dessas duas partes, no encontro etnográfico, que permitem a realização da pesquisa. por isso
construímos nossos dados, não os coletamos.
continue lendo aqui.
por Izabel Nuñez

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

moré, na Amazônia Ocidental, e do pouco conhecido sistema dos vales dos rios Mapuera e
Trombetas (nordeste amazônico), são conhecidos os sistemas alto-xinguano e do noroeste
amazônico. Afinal, os índios sempre foram bilíngues e multilíngues, desde sempre.
Apesar da diversidade linguística da América do Sul ser praticamente única no mundo, a maioria
das línguas indígenas do continente manifestam sinais de declínio em seus usos e como veículos
privilegiados de transmissão de conhecimentos e práticas, quando não claramente ameaçadas
de desaparecer nas aldeias e nas cidades. Muitas contam somente com uns poucos falantes
idosos, seus filhos bilíngues e seus netos bilíngues passivos em língua indígena; a geração
seguinte será, certamente, monolíngue na língua dominante, a da escola e da mídia. Apesar dos
inegáveis avanços da pesquisa nas últimas duas décadas, línguas morrem duplamente, sem
deixar rastros, pois não contam com qualquer documentação ou têm registros parciais ou
superficiais. [...]

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS
Campos: Revista de Antropologia (v.21,
n.1, 2020). "Dossiê Diplomacias cosmopolíticas e os desafios da linguagem:
perspectivas das terras baixas sul-americanas". Acesse aqui.

Bruna Franchetto, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ)
Trecho do texto publicado originalmente em Campos: Revista de Antropologia (v.21, n.1, 2020). Leia
na íntegra aqui.

A UFRJ através do Sistema de Bibliotecas e
Informação (SiBI) adquiriu em Novembro de 2020 ebooks da Cambridge Core.
Durante um ano, a comunidade acadêmica da
UFRJ terá acesso a TODOS os e-books disponíveis
pela Cambridge Core. Finalizado esse período, os
e-books que tiverem tido maior número de acesso
e download, ou seja, aqueles de maior interesse
para comunidade UFRJ serão os livros adquiridos
por aquisição perpétua pela universidade.
Os e-books contemplam as seguintes áreas do conhecimento: Antropologia, Arqueologia,
Química, Ciência da Computação, Artes, Ciências da Terra e Ambientais, Economia, Educação,
Engenharia, Língua e Linguística, Geografia, História, Direito, Literatura, Administração,
matemática, Medicina, Música, Nutrição, Filosofia, Física, Astronomia, Relações internacionais,
Psicologia e Psiquiatria, Religião, Sociologia, Estatística entre outras.
Para saber como ter acesso aos e-books consulte nosso tutorial.

A UFRJ disponibiliza dois tipos de acesso
remoto ao Portal de Periódicos da Capes:
via Proxy (Intranet) e via CAFe
(Comunidade Acadêmica Federada)
CAFe: O acesso é simples e prático, basta
ir diretamente à página do Portal da
Capes.
Clique no tutorial e veja como fazer o
acesso remoto via CAFe.
Lembramos que para fazer o acesso é
necessário ter feito o cadastro, caso você
ainda não o tenha feito, clique aqui para
saber como fazer.

CHAMADA DE TRABALHO
Dossiê: “Ciência, saúde e doenças no
Brasil: abordagens históricas e contemporâneas”. Até 15.12. Clique aqui.
Chamada para dossiê temático "Intersexualidade: desafios de gênero" na Revista
Periódicus (UFBA). Até 07.01.21. Clique
aqui.

A Dot.Lib desenvolveu uma plataforma própria , a
Lectio, que reúne numa única interface
possibilidades de busca integrada e simultânea de
livros digitais de diversas editoras.
Em novembro de 2020, a UFRJ através do Sistema
de
Bibliotecas
e
Informação
(SiBI)
está
disponibilizando acesso remoto aos e-books das
editoras Atheneu, e-papers e Zahar.
É possível acessar os e-books, porém não é permitido fazer o download. No total são 134 títulos
que contemplam as seguintes áreas do conhecimento : Ciências biológicas, Ciências da saúde,
Ciências exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências sociais e aplicadas, Engenharias,
Linguística e Multidisciplinar.

NA MÍDIA
MEC desiste de retorno das aulas em
janeiro em universidades federais. Veja
aqui.
Jorge Mautner: navegar é preciso. Veja
aqui.
Pesquisadores da UFRRJ criam Atlas da
Evolução da Covid. Clique aqui.

Para saber como ter acesso aos e-books consulte nosso tutorial.
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