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 Troncos e famílias linguísticas 
Algumas línguas indígenas são mais semelhantes entre si do que outras, mostrando 

que elas têm origens comuns, apesar de terem sofrido mudanças ao longo do tempo. 

Os especialistas em línguas, os linguistas, estudam as semelhanças e as diferenças 

entre elas e as organizam em troncos e famílias linguísticas. 

O tronco linguístico é um conjunto de línguas que têm a mesma origem: uma 

língua mais antiga, que não é mais falada. Como essa língua de origem existiu há 

milhares de anos, as semelhanças entre as línguas que vieram dela são muito difíceis 

de serem percebidas. 

Já uma família linguística é um conjunto de línguas que também possuem uma 

origem comum, mas que apresentam mais semelhanças entre si. 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, existem dois troncos: o Macro-Jê, com 9 famílias, e o Tupi, 10 famílias. Há 

também 20 famílias que por quase não apresentarem semelhança não podem ser 

agrupadas em troncos linguísticos. 

Para entendermos melhor, podemos olhar para a nossa própria língua. 



 

 

 

O Português, por exemplo, pertence ao tronco Indo-Europeu e à família Latina. 

Nossa língua se parece muito com o Francês e com o Espanhol, porque pertencem a 

uma mesma família. Já se compararmos o Português e o Russo, quase não há 

semelhanças: as diferenças entre as duas línguas são enormes! Isso acontece 

porque, apesar de serem de um mesmo tronco, pertencem a famílias linguísticas 

diferentes: o Português é da família Latina e o Russo é da família Eslava. 

 

Leia o texto e responda. 

 
1ª – Diferencie: 

Tronco linguístico - _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Família linguística - ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2ª – No Brasil, existem dois tipos de troncos linguísticos. Quais são eles? 

 

R.: _______________________________________________________________________ 

 

3ª – Qual o tipo de tronco os portugueses pertencem?  

 

R.: _______________________________________________________________________ 

 
 

Leia. 

         JEITOS DE MORAR E ATITUDES DE CONVÍVIO 

 

O jeito de morar das pessoas varia de acordo com os costumes e as crenças que elas têm.  

Cati é um menino yanomami que vive na floresta amazônica. Ele conta como é sua moradia. 

“É costume entre meu povo que várias famílias morem juntas, na mesma moradia. 

 

Na minha casa, por exemplo, moram sete famílias além da minha. 

 

A shabono, como chamamos a moradia yanomam, é uma casa aldeia. Nela não existem 

dependências, como quartos e cozinha, por exemplo. 

 

Cada família ocupa um espaço dentro da shabono. Esse espaço é “respeitado por todos os 

habitantes da moradia”. 

 

 



 

 

 

a) Qual é o povo indígena ao qual Cati faz parte? Onde ele vive? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

b) Qual é o costume dos povos Yanomamis com relação a moradias? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

c)  A casa de Cati é enorme. Quantas famílias moram na casa dele? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Como os Yanomamis chamam sua moradia? 

 

___________________________________________________________________ 

 

e) Há dependências na casa de Cati? 

 

(          ) Sim                                                   (           ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


