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1º SEMESTRE DE 2022 

 

CÓDIGO: MNA861 – LINGUÍSTICA ANTROPOLÓGICA 

DISCIPLINA: Línguas ameríndias: descrição, tradução, artes verbomusicais  

PROFESSORES: BRUNA FRANCHETTO e THIAGO BRAGA SÁ (doutorando 

PPGAS, auxiliar) 

TIPO: LIVRE 

N° DE CRÉDITOS: 03 (TRÊS), 45 HORAS AULA, 15 SESSÕES  

HORÁRIO: 9:30h – 12:30h (3ª feira) 

INÍCIO DO CURSO: 12/04/2022 

 

O curso se dirige aos interessados em aprofundar conhecimentos acerca da natureza da 

pesquisa linguística, das línguas dos povos originários, e dos desafios para a sua 

compreensão e tradução. Começaremos com os caminhos da linguística histórica que nos 

levam para um panorama atualizado da classificação dessas línguas e sua distribuição no 

espaço, áreas linguísticas e sistemas regionais, população falante, graus de vitalidade. 

Falaremos de tipologias linguísticas. Dando continuidade ao curso oferecido no primeiro 

semestre de 2021, aprofundaremos conceitos e teorias que embasam descrições 

linguísticas. Os conteúdos do curso serão introduzidos através de tópicos escolhidos por 

representarem domínios relevantes para uma abordagem que permita conectar fenômenos 

linguísticos a outros domínios e à tradução. Uma breve discussão sobre oral(idade) vs 

escrit(ur)a introduz as aulas sobre sonoridades. Passaremos, então, a um conjunto de 

outros temas, no domínio da morfossintaxe, escolhidos não somente pelo fato de não ser 

possível falar de tudo, mas, sobretudo, pelo desafio que representam à inteligência 

relativista e, ao mesmo tempo, à racionalidade universalista, de modo a aprender a viajar 

nas fronteiras, não apenas atravessá-las, entre teorias, gramáticas e discursos. Tais temas 

incluem: morfemas lexicais e gramaticais; a sintaxe da palavra; a frase e suas estruturas; 

tempo, aspecto, modo; a pragmática e a deixis; os indícios epistêmicos (verdade, mentira, 

não mentira, certitude e incertitude); a “matemática indígena”. Em cada aula 

percorreremos caminhos da tradução, seus impasses e possibilidades, a traição de 

conceitos/palavras/expressões essenciais para algum delineamento de ontologias e 
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pragmáticas ameríndias. Quase todas as aulas terão exercícios a serem feitos e entregues 

na aula seguinte e cujo conjunto será a base da avaliação final. 
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