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Línguas em perigo:

Como podemos salvá-las?
Milhares de línguas indígenas – parte do patrimônio
da humanidade – estão ameaçadas de extinção.
Um aliado inesperado, o digital, veio socorrê-las.

Joshua Cogan

Pesquisa de Barbara Vignaux

Em poucas palavras
A morte das línguas não é um fenômeno novo,
mas está acelerando: mais da metade das
línguas faladas atualmente no mundo poderão
desaparecer até o final deste século.
Esta é a constatação alarmante que levou a
Unesco a decretar 2019 como «o ano
internacional das línguas indígenas». Como
preservar este patrimônio mundial? As
ferramentas digitais são preciosas para os

linguistas: registros de áudio e vídeo facilitados,
armazenamento simplificado, acesso online de
materiais coletados…. Estas ferramentas
poderão contribuir para a proteção das línguas
em perigo? De que maneira? Quais promessas
abarcam, ou não, as colaborações atuais entre a
linguística e a informática? Esta é a principal questão
das pesquisas atuais.

Uma diversidade linguística ameaçada
DENTRE AS 7 000 LINGUAS FALADAS NO MUNDO, 2 700 CORREM PERIGO
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Langues et peuples autochtones
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o des langues parlées

aujourd’hui risquent de disparaitre.

0

o
r des langues en Australie
9
et en Amérique du Nord risquent
de disparaitre.

La majorité des langues en péril sont des langues autochtones.
Elles sont parlées par 37o mlllions d’individus répartis dans go pays.
Leur apport a la richesse linguistique est considérable :

Les peuples autochtones
représentent moins de
6 % de la population
mondiale...

mais plus de
4 O0o langues.
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Um desaparecimento
acelerado
Até o final do século XXI, metade das línguas faladas hoje no
mundo poderá desaparecer.
A extinção de línguas não é novidade. Apenas
no séc. XX, o shuadit (ou judeu-provençal) na
França, o ainu no Japão, o senede (uma língua
berbere) na Tunísia; ou, ainda, no século atual,
o eyak no Alasca, o iaualapiti no Brasil, o areba
na Austrália, o mandan (uma língua sioux) nos
Estados Unidos, juntaram-se, como tantas outras,
ao cemitério das línguas mortas. A novidade se
encontra na aceleração deste fenômeno.
Linguista especialista do Alasca, o americano
Michael Krauss lançou um grito de alerta em
1991. Nos seus trabalhos, encontra-se a
estimativa, comumente aceita, da proporção de
línguas ameaçadas de extinção até o final do
século: 50 %. A primeira edição do Atlas das
Línguas em Perigo, pela Unesco, volta 5 anos
mais tarde, em 1996, acompanhada de uma
tipologia de vitalidade das línguas em 2003. A
extinção do patrimônio linguístico se deve,
principalmente, aos grandes deslocamentos
de populações provocados pelo êxodo rural,
a construção de barragens, a exploração de
recursos
naturais,
até
mesmo
o
desaparecimento de certos habitats, como

das ilhas do Pacífico, pouco a pouco cobertas
pela subida do nível das águas. Na China, no
Brasil ou na Índia, línguas se perdem em
apenas duas gerações, quando os netos, ao
privilegiarem as línguas oficias, como o
mandarim, o português ou o hindi, perdem a
chance de dialogar com seus avós. A tal ponto
que, segundo Nicolas Quint, linguista no CNRS,
« quase todas as línguas estão ameaçadas,
exceto as línguas oficiais que são usadas como
língua principal na escola ».

Wally Santana/AP/SIPA

Empobrecimento à vista
O mundo é rico com seus milhares de línguas, mas a maior parte delas são orais e se
apagam com a morte do último locutor. Interrompe-se, assim, a transmissão de mitos,
provérbios, canções e conhecimentos diversos (medicina ou farmacopeia tradicionais, por
exemplo), além da transmissão de uma determinada visão do mundo. Por outro lado, « ao tentar
identificar o que aproxima línguas tão diferentes como o franco-provençal, o quechua, o
amazigh ou o wolof, procuramos descobrir a universalidade da linguagem », explica a linguista
Colette Grinevald, uma das primeiras francesas a defender as línguas ameaçadas.

Nicolas Quint

A África, a menos atingida
Duas regiões do mundo são especialmente afetadas pelo empobrecimento linguístico: a
Austrália e a América do Norte, onde 90% das línguas terão desaparecido até o final deste
século, varridas pelo inglês que se tornou majoritário. Na África, o bi e o plurilinguismo
permanecem correntes; um mesmo indivíduo pode dominar sua língua materna, uma
língua veicular como o hauçá, uma língua colonial como o português e, se necessário,
outra língua africana. Contudo, o monolinguismo ganha força, enfatiza o linguista Nicolas Quint
(CNRS).
No Gabão ou nos Camarões, muitos jovens falam apenas ... o francês.

Ferramentas digitais
preciosas

Nos últimos vinte anos, as ferramentas digitais vêm contribuindo para o
desenvolvimento da linguística de campo a serviço das línguas
ameaçadas.
A linguística de campo visa a coletar
diretamente, junto às comunidades,
as falas em seu contexto de emissão:
preparação das refeições, casamento,
contos, orações, rituais... Mesmo não
sendo nova, esta disciplina tirou grande
proveito das ferramentas digitais:
gravadores de áudio e vídeo –
preciosos em se tratando de línguas orais
– para a coleta de dados;
armazenamentos em discos rígidos
para o transporte e perenidade dos
arquivos...
Na
fase
de
«documentação» da língua, as
câmeras digitais, os computadores
portáteis,
os
arquivos
foram
substituindo aos poucos os cadernos,
canetas, máquinas de retrato e
videocassetes. Entretanto, grande
parte do trabalho do linguista

permanece artesanal. Em média,
gastam-se 40 horas para transcrever
foneticamente uma hora de fala, de
modo não segmentado, sendo os
fonemas «colados» uns aos outros. É a
premissa indispensável para análise da
língua,
etapa
esta
denominada
«descrição»: identificação dos termos,
concepção de um alfabeto idôneo,
tradução, elaboração de um dicionário
e regras gramaticais. O digital oferece,
então, ferramentas muito úteis. As
línguas que têm melhores chances de
sobreviver são aquelas que já gozam
de uma existência virtual, graças aos
sites internet, às páginas Wikipédia ou a
sites de informação online.

Portais online
acessíveis a todos
Hoje, a preservação de uma língua documentada passa por sua
disponibilização online. Vários sites da internet tornaram-se especialistas
nessa área.
Nos anos 2000, surgiram vários sites na web
com o intuito de arquivar o material coletado
pelos linguistas de campo. O programa mais
famoso é o de documentação das línguas em
perigo (ELDP pelo seu acrônimo em inglês) que,
graças ao apoio da Universidade de Londres,
concede bolsas de pesquisa a doutorandos e
pesquisadores para estudos de campo e
divulgação online: gravações em áudio, fotos,
vídeos, transcrições e traduções.
Desde sua criação, em 2002, o ELDP já
financiou mais de 400 projetos. Essa vasta
biblioteca linguística abriga os últimos
testemunhos de algumas línguas em perigo,
extintas ou perto disso. Com sede no Oregon,
Estados Unidos, o Instituto das Línguas Vivas
forma locutores locais para coleta,
catalogação, edição e divulgação das
palavras e expressões de sua língua
materna.

O site do Instituto contém uma centena de
«dicionários áudio », cada um deles com
uma rica coletânea de termos. Outras
iniciativas assumem um caráter local, como
ELA (Aliança para as Línguas em Perigo) que
concentra suas atividades nas comunidades
linguísticas presentes no Estado de Nova Iorque,
ou seja, mais de 800 línguas. Os sites
francófonos são bem menos numerosos:
administrado por linguistas de campo,
Sorosoro, que recenseia também as línguas
ameaçadas na Europa, se apresenta como uma
exceção. Traduzido em francês, inglês e
espanhol, ele pretende ser uma ponte entre o
mundo universitário e o grande público.

Milkos/Getty Images

O espectro da linguística zumbi
Acumular grandes quantidades de registros de línguas em vias de extinção é o mesmo que
mergulhar na linguística zumbi, ironizava o antropólogo americano Bernard C. Perley: produzir
«artefatos de intervenções tecnológicas». O tom é feroz, mas alguns linguistas compartilham o mesmo
questionamento: quando e como serão analisados os dados acumulados?
Não seria melhor salvar primeiramente os arquivos existentes, conservados em diários, cassetes
e rolos de filme, abandonados nas estantes do pesquisador?

IA a serviço
das línguas ameaçadas?
A inteligência artificial pode facilitar o trabalho dos linguistas? Os
primeiros resultados ainda não são satisfatórios, mas as pesquisas
continuam.
Este poderia ser o sonho de um linguista
tecnófilo: dispor de um programa de
reconhecimento vocal, capaz de transcrever
foneticamente o registro oral de uma língua
não escrita, condição indispensável na análise
linguística.
Esta tentativa foi feita com três línguas pouco
conhecidas da família bantu, a qual reagrupa
cerca de 400 línguas em uns vinte países:
basaá, myènè e mbochi. Este trabalho foi
realizado no âmbito de uma colaboração
franco-alemã, de 2015 a 2018, entre linguistas
e informáticos, intitulado Bulb (Breaking the
Unwritten Language Barrier). Centenas de horas
coletadas para estas três línguas não foram
suficientes para gerar um algoritmo eficaz, capaz
de transcrever automaticamente a fala em língua
bantu. Na realidade, os programas de
inteligência artificial (IA) se «alimentam» de
grandes bancos de dados (10000 horas de falas no
Google Home). É por isso que os programas de

transcrição funcionam melhor para as «grandes»
línguas faladas por muitos indivíduos. Por outro
lado, há a transcrição, o que não facilita o trabalho
dos linguistas. A equipe de Bulb tentou, em
seguida, gerar um algoritmo que fosse capaz
de traduzir automaticamente o bantu para o
francês, mas o programa conseguiu identificar
apenas alguns termos da língua africana. Por
falta de um corpus abundante, provavelmente
não existirá uma tradução automática (como
Google Translate) para as línguas minoritárias.
Entretanto, as pesquisas continuam sobre o uso
da IA a serviço das línguas ameaçadas, por
exemplo, para a transcrição das línguas ditas
tonais, que era um desafio para os linguistas.
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Línguas ressuscitadas
« Uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha »: atribuído ao linguista
Max Weinreich (1894-1969), especialista em ídiche, este aforismo lembra que uma língua é
difundida por um Estado, contrariamente ao dialeto.
É o que permite que as línguas « mortas ressuscitem » no século XX, a exemplo do
havaiano, do hebreu ou do maori. Língua oficial na Nova Zelândia desde 1987, omaori será
integrado – sem ser obrigatório – ao currículo de aprendizagem escolar a partir de 2025, do
mesmo modo que as matérias científicas. Menos de 4 % da população fala esta língua, mas
o governo espera que 20 % terá um conhecimento de base até 2040. Na foto, alunos do
ensino fundamental neozelandês executam uma dança tradicional maori.

Steven Bird

« Respeaking » para Lig-Aïkuma
As condições em campo nem sempre permitem que os linguistas obtenham
gravações de qualidade, ou seja, onde as falas se distingam claramente dos sons do
ambiente.
Desenvolvido por Steven Bird (Universidade Charles Darwin, Austrália) e assumido por
Laurent Besacier, do Laboratório de Informática de Grenoble (Lig), o aplicativo Aïkuma,
para smartphone, visa justamente gerar dados « limpos » graças ao princípio do respeaking:
um locutor da língua estudada repete lentamente as falas ocorridas em campo. Este
aplicativo permite também geolocalizar as gravações, verificar a qualidade em tempo real
e relaciona-las aos metadados (local, data, idade do locutor, origem).

Living Tongues Institute for Endangered Languages

A revitalização através dos apps
Teclados adaptados a vários sistemas de escrita, gravação e leitura de áudio, modo online (para
as áreas sem cobertura de internet), ferramentas de busca refinada, classificação por áreas
semânticas, explicações gramaticais: estas são algumas das funções oferecidas pelos
«dicionários áudio » aperfeiçoados pelo Instituto das Línguas Vivas, no Oregon. Objetivo:
facilitar e motivar o uso cotidiano de uma língua – sua revitalização – junto aos jovens.
« Um app no telefone, isto muda o olhar em relação à língua! », comenta o
linguista Mark Van de Velde.

XAVIER MALAFOSSE/SIPA

A Europa está também envolvida
A Europa é o continente da homogeneidade linguística, já que ela conta apenas com uma
língua para cada 2,5 milhões de habitantes, contra uma língua para 500 000 habitantes na
África e uma língua para um milhão de indivíduos na América. Sendo assim, a metade das
línguas faladas na Europa estão em risco: línguas celtas, yezidi, ídiche, carélia, basca…
Vinte e cinco países europeus assinaram e ratificaram a Carta das línguas regionais ou
minoritárias, adotada em 1922 pelo Conselho da Europa (que conta com 47 membros).
Oito a assinaram, mas não ratificaram, dentre eles a França, pois esta ratificação exige
uma revisão constitucional que até agora não chegou a um consenso.
Até o momento, quatorze Estados não a assinaram.

Nicolas

Koalib: arquivos digitalizados
Em 2010, Nicolas Quint, linguista no CNRS, começou a se interessar pelo digital. Desde
então, ele começou a digitalizar seus arquivos físicos. Aqui, uma transcrição do koalib, uma
língua com destino pouco comum: a partir da segunda guerra civil sudanesa (1985-2004),
ela começa a definhar na área governamental, pois a língua de ensino é o árabe. Mas, ela
continua a ser utilizada cotidianamente, inclusive pelas crianças, nas áreas rebeldes, onde
o árabe não é mais ensinado nas escolas. Além disso, pelo menos 10% deseus 150 000
locutores podem ler as obras disponíveis em koalib (escritas por meio de uma grafia latina
adaptada): Bíblia, abecedários, coletâneas de contos.

Na Nigéria, um patrimônio desconhecido.
Com 600 línguas, a diversidade linguística da Nigéria pode se sentir ameaçada?
Uma equipe do Laboratório Linguagem, Línguas e Culturas da África (CNRS/Inalco)
busca a resposta.

Duração: 6 min

O mito do último locutor
Com base na sua experiência de 30 anos em uma língua indígena em risco, o rama,
na Nicarágua, a linguista Colette Grinevald aponta as dificuldades do trabalho de
campo.

Duração: 2 min 30

