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“A reforma ortográfica não enriquece em nada o idioma, mas alguém enriquecerá com ela”.
(João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras).

“Haverá facções contra e a favor, mas não é tanto importante como a língua se apresenta, mas o
que diz, o que propõe.” (José Saramago, escritor português, prêmio Nobel de Literatura em
1998).

1. Considerações iniciais

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa firmado em 1990 (doravante AO90) é
mais um capítulo na história das políticas linguísticas entre Brasil e Portugal na tentativa de
unificação da ortografia. Essas tentativas tiveram início, em 1931, em um acordo estabelecido
entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa. Contudo a
Constituição Brasileira de 1934, em seu artigo 26 das Disposições Transitórias anula o acordo de
1931 e restitui a ortografia de 1891. Em 1943, a Convenção Luso-Brasileira restabelece o acordo
de 1931 que foi interpretado de forma diferente em Portugal e no Brasil, visto que os
vocabulários publicados, em 1940, pela Academia das Ciências, e em 1943, pela Academia
Brasileira de Letras, apresentavam algumas diferenças.

Diante dessas divergências, foi assinado em 1945 um acordo ortográfico que, por sua
vez, foi aplicado apenas por Portugal, pois o Congresso Nacional Brasileiro não aprovou esse
acordo e continuou utilizando o Formulário Ortográfico de 1943. Nas décadas seguintes, não se
chegou a um novo consenso nas ortografias portuguesa e brasileira, apesar do parecer conjunto da
Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa, em 1971, ter instituído
revisões no sistema ortográfico da Língua Portuguesa (FIORIN 2009).

É somente em 16 de novembro de 1990 que acontece a aprovação do Acordo
Ortográfico, em Lisboa, assinado pelos representantes dos sete países de língua oficial
Portuguesa (Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e
Príncipe). Em 2004, Timor Leste ratifica esse acordo. Sua promulgação no Brasil, acontece
apenas em 29 de setembro de 2008, no governo do presidente Lula, e o que estava previsto para
entrar em vigor em janeiro de 2013, foi transferido para janeiro de 2016 com a promulgação do
Decreto 7875/2012 pela presidente Dilma Roussef. Essa prorrogação também acontece em outros
países da CPLP, como é o caso de Portugal em que as duas ortografias irão conviver até 2015 e
em Cabo Verde até 2019. Interesses de diferentes naturezas, como econômicos, políticos,
culturais e sociais, por exemplo, atravessam a ideia de unificação do AO90 que, por sua vez,
tenta criar uma identidade escrita única para uma língua que já possui a sua identidade em cada
um desses oito países.

Independentemente das idas e vindas do acordo ortográfico no Brasil e nos países da
Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP), presenciamos desde a sua aprovação, em 1990,
embates advindos de diferentes searas – dos políticos, dos jornalistas, de linguistas e filólogos, de
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membros das Academias de Letras, dentre outras. A língua de Camões, de Gonçalves Dias, de
Guimarães Rosa e de tantos outros célebres, e não tão célebres usuários, continua a ser motivo de
desavenças, principalmente entre os dois principais países falantes do idioma: Brasil e Portugal.
Esses discussões deixam entrever a dimensão político-econômica e simbólico-cultural da Língua
Portuguesa.

No campo acadêmico, as discussões também são vigorosas e tem gerado um conjunto
profícuo de artigos científicos. Sem a pretensão de sermos exaustivas, é possível citar os
trabalhos de Marineis (2013) que examina o habitus linguístico dos falantes de Língua
Portuguesa a partir dos pressupostos teóricos de Bourdieu; de Neves (2010) que avalia a
simplificação e unificação do acordo ortográfico a partir de uma perspectiva da metaortografia e
da historiografia linguística; de Santos (2010) que discute os princípios que orientam o AO90 e as
aplicações desses princípios; de Sobrinho (2009) que analisa as filiações de sentidos do AO90 a
partir da História das Ideias Linguísticas, da Semântica da Enunciação e da Análise do Discurso;
e de Fiorin (2009) que  discute o acordo a partir de uma perspectiva político-linguística.

Dando continuidade a essa perspectiva desenvolvida por Fiorin (2009), o presente
trabalho tem como objetivo investigar as políticas linguísticas percebidas por usuários da Língua
Portuguesa sobre o AO90. Esses usuários da Língua Portuguesa são provenientes dos oito países
da CPLP e trazem culturas, identidades linguísticas, ideologias e representações diferentes do
AO90. A fim de contemplar as diferentes opiniões acerca da implantação do AO90, sem restrição
de raça, cor, religião, cultura, idade, sexo e poder econômico, nosso corpus é formado por
depoimentos provenientes da página do facebook denominada Sou Português – não concordo
com o novo acordo ortográfico1, no jornal português online Publico Porto2 e no site, também
português, ILC3 contra o Acordo Ortográfico4.

Para uma melhor compreensão do trabalho proposto, além das considerações iniciais,
dividimos este artigo em três seções. Na primeira, fizemos um breve percurso histórico da
passagem da noção de planejamento linguístico à noção de política linguística, explorando o
construto teórico desenvolvido por Spolsky (2004, 2009, 2012); na segunda, analisamos as
crenças e ideologias dos usuários de Língua Portuguesa sobre o AO90 a partir de cinco temas que
se sobressaíram em seus discursos: ortografia e cultura, ortografia e preconceito linguístico,
ortografia e modernidade, ortografia e tradição e por último, ortografia e instrumentalização de
línguas nacionais. Na última seção, refletimos, à luz das políticas linguísticas percebidas, acerca
das crenças dos usuários sobre o AO90.

1. Do planejamento linguístico à política linguística

Se partirmos da definição de Spolsky (2009: 01) de que “Política linguística é feita de
escolhas”, seja escolhas relacionadas a qual língua utilizar considerando um contexto bilíngue ou
multilíngue, seja escolhas relacionadas a qual variedade ou variante utilizar considerando um
contexto não plurilíngue, podemos afirmar que a política linguística sempre esteve presente na
história da humanidade. Mas se considerarmos a “política linguística” como um campo
acadêmico, sua criação é muito mais recente. Autores como Baldauf Jr. (2004) e Ricento (2000)

1 Disponível em: < https://www.facebook.com/pages/Sou-Portugu%C3%AAs-n%C3%A3o-concordo-com-o-novo-
acordo-ortogr%C3%A1fico/220942242332?fref=ts>. Acesso em 31/03/2014.
2 Disponível em:< http://www.publico.pt/cultura>. Acesso em 31/03/2014.
3 ILC: Iniciativa Legislativa de Cidadãos>. Acesso em 31/03/2014.
4 Disponível em: <http://ilcao.cedilha.net/>. Acesso em 31/03/2014.
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estabelecem o final da segunda guerra mundial como marco histórico para a realização de
práticas de “engenharia da língua” que precederam a criação da disciplina de “Política e
Planejamento Linguístico” que, por sua vez, surgiu no final dos anos 60, período que coincide
com o declínio do sistema colonial e com o processo de criação de novos estados-nação.

Enquanto observamos uma concordância quanto ao momento histórico político de
surgimento do campo de estudos, por outro lado, há divergências em torno de sua nomeação -
“Planejamento Linguístico”, “Política e Planejamento Linguístico”, ou mais recentemente,
“Gestão da Língua”5. Acrescenta-se ainda a existência de diferentes percepções do que seja
“política linguística”, se vista de forma mais restrita compreende apenas a ação de intervenção do
Estado na língua, se vista de forma mais ampla compreende a ação de organismos
supranacionais, de agências não governamentais e de indivíduos. Essas reflexões serão trazidas à
tona nesta seção, como também identificaremos em qual tradição teórica este trabalho está
inserido.

O uso de uma ou outra terminologia pode revelar várias facetas: uma opção teórica
e/ou metodológica a ser seguida, uma reflexão sobre a relação entre a terminologia utilizada e o
escopo de pesquisa desenvolvido, a continuidade de uma tradição que utiliza uma dada
nomeação, dentre outros. Sobre essa questão concordamos com Spolsky (2012), quando este
afirma que nós, linguistas, temos dificuldades em nomear conceitos e a área de “política
linguística” não é uma exceção. Partindo do pressuposto de que as noções de “política
linguística” que foram construídas ao longo do desenvolvimento do campo refletem o contexto
histórico-social-político-científico de produção de uma época, é que observamos uma ampliação
dessa noção. Jernudd e Nekvapil apresentam a primeira definição de Haugen sobre planejamento
linguístico elaborada em 1959. Para o autor, planejamento linguístico é

[...] a atividade de preparar uma ortografia normativa, gramática, e dicionário para a
orientação de escritores e falantes em uma comunidade de fala não homogênea. Nessa
aplicação prática de conhecimento linguístico nós estamos procedendo além das
descrições linguísticas na área na qual o julgamento deve ser exercitado na forma de
escolhas entre formas linguísticas disponíveis. Planejamento implica uma tentativa de
orientar o desenvolvimento de uma língua em uma direção desejada pelos planejadores.
Isso significa não somente predizer o futuro com base no conhecimento disponível
referente ao passado, mas um deliberado esforço para influenciar este. (Jernudd e
Nekvapil 2012: 24) 6

Jernudd e Nekvapil (2012: 25) criticam a noção como sendo bastante limitada, sendo
sinônimo de planejamento de corpus e de um “procedimento de tomada de decisão” para a
resolução de problemas na língua, aspectos que concordamos. Considerando que esta noção de
“planejamento linguístico” foi construída em uma primeira etapa da área e nesse período a visão
de língua era descontextualizada, as comunidades de fala e seus contextos eram desconsiderados,
o planejamento linguístico assumiu uma perspectiva meramente pragmática, realizada por
especialistas “neutros”, que aparentemente não estavam assujeitados por nenhuma ideologia.

5 A nomeação “Gestão da Língua” é uma tradução nossa para “Language Management”.
6 “By language planning I understand the activity of preparing a normative orthography, grammar, and dictionary for
the guidance of writers and speakers in a non-homogeneous speech community. In this practical application of
linguistic knowledge we are proceeding beyond descriptive linguistics into the area where judgment must be
exercised in the form of choices among available linguistic forms. Planning implies an attempt to guide the
development of a language in a direction desired by the planners. It means not only predicting the future on the basis
of available knowledge concerning the past, but a deliberate effort to influence it.” (Jernudd e Nekvapil 2012: 24)
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O que podemos observar também nesta definição é que a terminologia utilizada é
planejamento linguístico e não política linguística. Essa percepção é confirmada pelas palavras
de Calvet (2007: 20) quando este afirma que “Quando o termo planning, ‘planejamento’, surge
na literatura linguística, ele é tomado em seu sentido econômico e estatal: determinação de
objetivos (um plano) e a aplicação dos meios necessários para atingir esses objetivos.”.

Já na segunda etapa de desenvolvimento da área é possível perceber a expansão do
universo de realização do planejamento linguístico. Se antes o planejamento linguístico estava
restrito às nações em desenvolvimento, agora já se compreende que pode ser realizado também
em nações desenvolvidas, bem como quaisquer problemas de língua podem ser objeto de
planejamento linguístico. A definição de Cooper (1989) é representativa dessa visão:
“Planejamento linguístico se refere aos esforços deliberados para influenciar o comportamento de
outros com respeito à aquisição, estrutura, ou alocação funcional de seus códigos de língua.”7.
Jernudd e Nekvapil (2012) destacam a criação do planejamento de aquisição, adicionado ao
planejamento de status e ao planejamento de corpus. Além dessa questão, é possível perceber que
não aparece quem realiza esses “esforços deliberados”, nos permitindo a compreensão de que não
é apenas o Estado o responsável pela elaboração de planejamento linguístico. Corroborando com
nossa percepção, citamos a definição de Baldauf Jr.

Política linguística (declarações de intenção) e planejamento (implementação) (LPP) é
definido como planejamento – muitas vezes em larga escala nacional e, geralmente
empreendida por governos – destina-se a influenciar, se não mudar, os modos de falar ou
às práticas de letramento dentro da sociedade. (Bauldauf Jr. 2004: 01)8

Destacamos três aspectos nessa definição: uma distinção entre o que seja política
linguística e planejamento linguístico, a identificação de que planejamento é o termo selecionado
para definir tanto política quanto planejamento, e o objetivo da política e do planejamento
linguístico de modificar um comportamento em relação à língua, seja na modalidade oral ou
escrita, seja nas práticas mais informais, mas também nas institucionais. Esclarecemos que esta
definição está inserida na terceira etapa de desenvolvimento da área que se caracteriza pela
criação de uma nova ordem mundial, pela paradigma do pós-modernismo e pelo interesse dos
pesquisadores no tema dos direitos humanos linguísticos.

Mais recentemente, podemos citar o aparecimento da expressão gestão da língua
(Language Management) em substituição a planejamento linguístico, a política linguística e a
política e planejamento linguístico. Spolsky é um exemplo de um autor que alterou a
denominação de política linguística para gestão da língua, embora não tenha modificado sua
definição como sendo constituída de três componentes independentes, mas inter-relacionados.
Em suas obras publicadas em 2004 e 2012, os títulos são, respectivamente, Language Policy e
The Cambridge Handbook of Language Policy; já em sua obra de 2009, o título é Language
Management. No interior destas, observamos o seguinte: em 2004, o termo política linguística
(Language Policy) não é questionado; em 2009, o autor flutua entre a utilização de uma
expressão ou outra; e, em 2012, ele assume claramente a opção por gestão da língua e explica:

7 “Language planning refers to deliberate efforts to influence the behavior of others with respect to the acquisition,
structure, or functional allocation of their language codes”. (COOPER, 1989, p. 45)
8 “Language policy (statements of intent) and planning (implementation) (LPP) is defined as planning – often large
scale and national, usually undertaken by governments – meant to influence, if not change, ways of speaking or
literacy practices within a society.” (Baudalf Jr. 2004: 01)
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Não era despropositado na década de 60 chamar os esforços para modificar política
linguística nacional de ‘planejamento linguístico’, mas como Nekvapil (2006)
acertadamente percebe, na nova compreensão da natureza do processo, um termo melhor
é ‘gestão da língua’, com os resultados vistos não como ‘planos’ mas como ‘estratégias’
– abordagens com conjunto de valores e direção mas admite a contínua necessidade por
modificação para caber em situações de mudanças específicas.( Spolsky 2012: 05)9

A fluidez terminológica é outra característica da área. Mas o que nos interessa é a
compreensão de “política linguística” de Spolsky (2004, 2009, 2012), noção esta adotada no
presente artigo. Para o autor, há três componentes que constituem a política linguística que são:
as práticas, as crenças e a gestão da língua. As práticas são as escolhas da língua que os membros
de uma dada comunidade de fala realizam em seu dia a dia, ou seja, são aquelas práticas
realizadas, tais como: a escolha de uma variedade específica para realizar uma determinada
função comunicativa, a escolha de uma variante linguística de acordo com o interlocutor, a
escolha de que variedade usar para mostrar ou esconder uma identidade, dentre outras. Spolsky
(2012) ainda informa que essas práticas representam a política linguística real de uma
comunidade de fala.

O segundo componente está relacionado às crenças sobre a língua, também
denominado por alguns de ideologia. As crenças representam os valores atribuídos às línguas, às
variedades e às variantes linguísticas e ainda as crenças dos membros de uma comunidade sobre a
importância desses valores. Como exemplo Spolsky (2009: 04) cita “O status de uma variante ou
variedade deriva de quantas pessoas a usam e a importância de seus usuários, e os benefícios
econômicos e sociais que um falante pode esperar usando-a.”10.

Já o terceiro componente é geralmente chamado de planejamento, mas Spolsky
(2009, 2012) prefere denominá-lo de gestão e é definido como todos os esforços realizados por
alguém, ou por um grupo, ou por um governo, enfim, por quem se julgue na autoridade de
modificar as práticas ou as crenças dos participantes de um dado domínio social (família, escola,
igreja...). Esclarecemos que outros autores como Jernudd, Neustupný, Nekvapil também utilizam
o termo gestão da língua, mas usam esta expressão para delimitar suas filiações à Teoria da
Gestão da Língua. De acordo com Nekvapil (2006: 04), Jernudd e Neustupný, em 1987,
afirmaram que “O uso desse termo, gestão da língua, em vez do amplamente utilizado
atualmente planejamento linguístico será deixado livre para se referir a uma fase particular da
‘linguística dos problemas da língua’ que foi desenvolvida na década de 1970.”11.

Neste trabalho, utilizaremos a noção de política linguística de Spolsky (2004, 2009,
2012), especificamente explorando a segunda dimensão a fim de investigarmos as políticas
linguísticas percebidas12 (cf. BONACINA-PUGH, 2012) por usuários da Língua Portuguesa,
buscando identificar que crenças e ideologias permeiam suas visões sobre o acordo ortográfico de

9 “It was not unreasonable in the 1960s to call the efforts to modify national language policy 'language planning', but
as Nekvapil (2006) rightly notes, in the understanding of the nature of the process, a better term is probably 'language
management', with the results not as "plans" but as 'strategies' - approaches that set values and direction but admit the
continual need for modification to fit specific and changing situations.” (Spolsky 2012: 05)
10 “The status of a variant or variety derives from how many people use it and the importance of the users, and the
social and economic benefits a speaker can expect by using it.”  (Spolsky 2009: 04)
11 “The use of this term, language management, in lieu of the currently widely used language planning will leave the
latter term free to refer to the particular phase of the ‘linguistics of language problems’ which developed in the
1970s.” (Nekvapil 2006: 04)
12 Posteriormente, Bonacina-Pugh (2012) categorizou os componentes definidos por Spolsky (2004, 2009, 2012)
como políticas linguísticas declaradas, políticas linguísticas percebidas e políticas linguísticas praticadas,
terminologia que utilizaremos neste trabalho.
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1990.

2. As vozes dos usuários de Língua Portuguesa: as crenças e ideologias por detrás do AO90

Nesta seção, analisaremos os dados coletados na internet a partir de cinco temas que
se sobressaíram nos discursos dos usuários de Língua Portuguesa, a saber: ortografia e cultura,
ortografia e preconceito linguístico, ortografia e modernidade, ortografia e tradição e por último,
ortografia e instrumentalização de línguas nacionais.

2.1 Ortografia e cultura

Os dois depoimentos desta subseção fazem referência à relação entre língua e cultura.
Ambos representam a língua e a cultura como entidades a serem respeitadas e que transcendem
qualquer mudança ortográfica.

Eunice13: Este nosso grande poeta14 era contra a reforma de 1911, a ortografia
simplificada. Apesar disso, foi publicado com as grafias em vigor nas diferentes
épocas. Em breve será publicado com a nova ortografia. E daqui a 100 anos com
outra, provavelmente. Mas será sempre o grande Fernando Pessoa. As grafias
mudam, a língua fica. (Postado em 17/12/2012 e acessado em 15/09/ 2013.)

A usuária Eunice aborda o tema literatura em seu depoimento ao fazer referência ao
grande poeta Fernando Pessoa. Ela explicita a importância desse autor e, consequentemente, das
suas obras literárias em diferentes épocas, apesar das alterações ortográficas realizadas. A crença
que subjaz a essa declaração é que, para ela, a grandiosidade da cultura literária independe de
quantas mudanças ortográficas teremos. Ou seja, a língua independe das renovações ortográficas,
pois continua representando a identidade e a cultura de um povo. Essa crença está materializada
principalmente no excerto: “As grafias mudam, a língua fica.”. Essa afirmação indica que há uma
interdependência entre língua e cultura e que o AO90 não irá afetar essa relação. Comungando
esta mesma ideia está o depoimento de Santo Ananás.

13 Depoimento disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Sou-Portugu%C3%AAs-n%C3%A3o-concordo-
com-o-novo-acordo-ortogr%C3%A1fico/220942242332?fref=ts>. Acesso em 20/09/2013.
14 Eunice se refere a Fernando Pessoa, como pode ser verificado mais adiante no seu depoimento.
15 Depoimento disponível em: <http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-
adoptar-acordo-ortografico-1580094> Acesso em 11/10/13.

Santo Ananás15, consultor, Lisboa: O Aborto Ortográfico é uma abominação.
Olhando para todas as alterações que prevê, não espanta que o Brasil adira
facilmente a esta convenção: o português passa a assemelhar-se mais ao português
brasileiro. Cada país tem as suas diferenças e especificidades e, a meu ver, do ponto
de vista cultural, elas devem ser respeitadas. Há anos que o inglês americano e
britânico apresentam diferenças mais ou menos notórias e nunca nenhum dos países
visados se viu na necessidade de promover acordos desta índole. Ficamos, com o
novo AO, com um português mais pobre e mais "comercial". (Postado em 31/01/13

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4105



Esse depoimento faz referência à desvalorização do português: “um português mais
pobre e ‘comercial’”. A partir da representação sobre a língua que este usuário faz, infere-se que
a ortografia atual não representa a cultura nem a identidade lusitanas. Subentende-se que a língua
do acordo é outra língua: mais pobre do que o português falado em Portugal e mais comercial,
como se dá a entender que é o português do Brasil. Para ele, o português do AO90 não é uma
língua de cultura. A crença que subjaz nesse excerto é de que o conjunto de valores, costumes e
práticas que caracterizam o modo de vida de uma determinada comunidade deixará de ser
mediado pela língua, por conta do AO90. Em outras palavras, o acordo promoverá a separação
entre língua e cultura, aspecto que segundo Coelho e Mesquita, é indissociável pois

Ela16 faz parte da cultura de um povo, haja vista pertencer a este povo. O indivíduo não
cria a língua, ele apenas faz uso de um bem que é social. É uma relação de imbricação,
haja vista que a língua é a manifestação de uma cultura e, ao mesmo tempo, precisa de
uma cultura que lhe dê suporte, sendo, também suporte para uma cultura. Ela é, portanto,
a expressão da cultura, uma vez que se constitui como instrumento decisivo para a
assimilação e difusão de uma cultura, afinal, as experiências sociais só são transmitidas
por meio da língua (Coelho e Mesquita 2013:31)

2.2 Ortografia e preconceito linguístico

O preconceito linguístico também está presente nas vozes de vários usuários da
Língua Portuguesa, sobretudo portugueses, que tomam o AO90 como uma manobra do governo
brasileiro para impor um novo português aos países integrantes da CPLP. O usuário português,
Afonso Loureiro, e o moçambicano, Elmiro Ferreira17, cujos depoimentos foram extraídos do site
ILC contra o Acordo Ortográfico, são exemplos de falantes que expõem suas opiniões contrárias
acerca de tais imposições ortográficas. Suas opiniões são perpassadas por uma ideologia
nacionalista.

Afonso Loureiro: O acordo que tanto quer unificar, cada vez mais separa. Separa a
gente de bem dos acordistas, separa os que acreditam na língua dos que acreditam
na novidade, separa nos que pensam por si dos que acham que devem acatar todas as
imbecilidades que lhes dizem vir de cima, mesmo que envolta num manto de suspeita
e ilegalidade. Finalmente, separa os que amam a língua dos (que) usam a vertente
brasileira. (Postado em 15/09/2013 e acessado em 07/10/2013.)

Afonso Loureiro, ao afirmar que o acordo ortográfico separa “[...] os que amam a
língua dos (que) usam a vertente brasileira”, expõe explicitamente a opinião de alguns
portugueses acerca das modificações ortográficas propostas. A crença de que o português de
Portugal é a língua legítima, clássica, correta e de que o português falado no Brasil é outra língua
perpassa a sua fala, expondo um caráter preconceituoso no que ele chama de vertente brasileira.

16 Os autores se referem à língua ao utilizar “ela”.
17 Depoimento disponível em: <http://ilcao.cedilha.net/?p=11789#comments >. Acesso em 07/10/13.

e acessado em 11/10/2013.)
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Essa mesma ideologia também está presente no depoimento de Elmiro como está ilustrado a
seguir.

Elmiro Ferreira: Também acho que o português falado e escrito no Brasil é uma
vertente do português-padrão falado e escrito em Portugal. Se eles estão a criar
emprego em Moçambique, por certo podem dar preferência a quem dominar a
“vertente” brasileira do Português. Se vierem aqui criar emprego, idem... Se vierem
os ingleses não tenho dúvidas de que irão dar preferência a quem falar a língua
inglesa. Já me cansei de argumentar com a “lógica” do aleijão ortográfico. Aquilo
(AO90) é um absurdo que apenas pode fazer sentido para quem de facto não ama a
sua Língua materna e entende por normal seguirmos vertentes estranhas. (Postado
em 18/09/2013 e acessado em 07/10/2013.)

Elmiro, de origem moçambicana, se posiciona contra o AO90 baseando-se no amor à
sua língua materna e à crítica ao português do Brasil. Para ele, o português falado e escrito no
Brasil é uma vertente do português de Portugal, ou seja, infere-se que, pelo fato de se originar da
língua de Portugal, os brasileiros deveriam segui-la e não promover modificações. No final do
seu depoimento, mais uma vez há uma inferência ao português do Brasil, que ele chama de
“vertentes estranhas”, expondo como conflituosa e por muitas vezes, preconceituosa, é a questão
sobre a língua. Esse ideologia em relação ao português brasileiro não está presente apenas nos
discursos de sujeitos que utilizam o português europeu, Leite (2008) comprova a presença desse
preconceito em textos da mídia impressa no Brasil.

2.3 Ortografia e modernidade

Os depoimentos desta subseção foram publicados no jornal português Publico
Porto18. Ambos expõem a simplificação da ortografia como uma das mudanças que traz
modernidade à língua. A língua está aqui representada como um meio facilitador da
comunicação, e não como um fator de complicação como estão ilustrados a seguir.

Anônimo: Lamentável que as críticas referentes ao novo Acordo repousem somente
no tão falado protagonismo brasileiro. O AO gera mudanças bastante positivas ao
simplificar muitas regras e remover aspectos arcaicos da língua, como as letras
mudas em acção e facto. (Postado em 25/01/2013 e acessado em 11/10/2013)

Anônimo: Eu já o adotei e vou continuar a usar o acordo na minha escrita ... se
assim não fosse ao longo dos tempos ainda se escrevia pharmácia... (Postado em
09/01/2013 e acessado em 11/10/2013.)

18 Disponível em: <http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-adoptar-acordo-
ortografico-1580094> Acesso em 11/10/13.
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A adoção de uma padronização da nova ortografia, como a supressão “[...] das letras
mudas em acção e facto” e a substituição do ph de pharmácia pelo f, é vista por esses usuários
como um benefício para os usuários do idioma, cuja língua acompanha os avanços do homem.
Essa ideologia de que a instrumentalização da língua através da ortografia, por exemplo, promove
a modernização foi uma crença bastante difundida no primeiro momento na história do
Planejamento Linguístico (cf. Ricento 2000; Johnson; Ricento 2013).

2.4 Ortografia e tradição

Em oposição à ideia de modernidade na Língua Portuguesa, há os defensores do
português tradicional, clássico, da língua original dos escritos de Camões. Os comentários
abaixo19, postados na versão online do jornal Publico Porto, revelam o papel da ortografia na
representação da tradição de uma língua.

Anônimo: O "c" de "facto" não é letra muda. Ou costuma dizer "de fato"? E o "c"
de "acção" não se lê (é verdade), mas desempenha a função de abrir o "a" inicial
de "acção": lê-se "ácção" em vez de "ãcção". Portanto, não se trata de aspectos
arcaicos da língua portuguesa: trata-se da sua gramática, que os arautos do AO
parecem ignorar. O novo Acordo só veio complicar as regras da língua
portuguesa. (Postado em 02/02/2013 e acessado em 11/10/2013.)

Na visão desse usuário, as regras ortográficas já existentes e aceitas não precisam ser
modificadas, pois acabam gerando complicações. Ou seja, a língua deve manter a sua história e
não dobrar-se a tentativas de simplificação como é o objetivo do AO90. Essa crença também é
corroborada no excerto a seguir.

Anônimo: Vê inteligência numa proposta que só veio agradar às editoras, de
dentes afiados para o mercado do Brasil? Que alguns, auto-denominados teóricos e
informados e nada tendenciosos, de um momento para o outro, impõem, sem
autorização explícita dos cidadãos do país, que Ortografia iria passar a ser igual a
Fonética! Parabéns pelo esforço e o dinheiro que nos gastaram nesse processo
socialista, e pelos atritos que ele gerou nas instituições país, que, à boa maneira
Trotskista, foram forçadas a seguir essas "regras". Mas é um dever não o fazer
porque elas insultam a inteligência dos cidadãos e dos nossos antepassados. Tudo
o que cria mais ambiguidade é mau. Mate-se o acordo e ponto final! (Postado em
09/01/13 e acessado em 11/10/2013.)

Ao se referir que o acordo é um insulto à “[...] inteligência dos cidadãos e dos nossos
antepassados”, este usuário expõe a insatisfação pela implantação do acordo. Para ele, a solução
é matar o acordo e manter a Língua Portuguesa como está: “Mate-se o acordo e ponto final!”.
Este usuário da língua também faz menção à história da ortografia portuguesa quando afirma que
um dos princípios que fundamentou o AO90 é a fonética: “Que alguns, auto-denominados

19 Todos os depoimentos dos usuários anônimos dessa seção estão disponíveis em:
<http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-adoptar-acordo-ortografico-
1580094> Acesso em 11/10/13.
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teóricos e informados e nada tendenciosos, de um momento para o outro, impõem, sem
autorização explícita dos cidadãos do país, que Ortografia iria passar a ser igual a Fonética!”.
Princípio esse rechaçado pelo usuário que, por sua vez, parece filiar-se ao período
pseudoetmológico que buscou legitimação da ortografia no grego e no latim. Contudo, o AO90
está inserido no período histórico-científico que teve início no século XX, daí a simplificação da
ortografia ser um dos procedimentos envolvidos no acordo (Neves 2010).

2.5 Ortografia e instrumentalização de línguas nacionais

Nesta subseção, observamos a relação entre o AO90 com a possibilidade de
instrumentalização de uma língua nacional. O depoimento deste usuário angolano, publicado no
jornal Publico Porto, retrata uma visão sobre a língua que ultrapassa as fronteiras entre os dois
portugueses: a possibilidade de instrumentalização de línguas nacionais a partir da ortografia
unificada proposta pelo AO90. Regras ortográficas do português definirão as regras ortográficas
das línguas bantu, faladas em Angola e Moçambique, por exemplo, em um processo de
gramatização20 da língua. Nesse depoimento, subentende-se que a padronização da escrita em
português leve à produção de um pilar do saber metalinguístico sobre o bantu (cf. Auroux 2009).

Anônimo21: O acordo ortográfico, independentemente de os mais retardatários terem
mais ou menos tempo para o aplicar, está em vigor, tanto cá como no Brasil. E em
Angola, que pediu uma moratória até março deste ano, tudo indica que entrará em
breve em vigor também, como faz de resto todo o sentido, já para Angola (e
Moçambique) este acordo é uma oportunidade única de ver o seu léxico específico
de origem bantu ter regras de escrita mais bem definidas quando usado no seu
português local - não falo das regras de escrita das línguas bantu,
diferentes.(Postado em 09/01/13 e acessado em 11/10/2013.)

A necessidade de se definir a escrita do português e transpô-la para o léxico bantu
apresentou uma percepção de língua diferente dos depoimentos anteriores, pois o interesse residiu
sobre a instrumentalização de uma língua nacional, a partir do léxico, o que impede o seu
desaparecimento e possibilita a sua transmissão para outras gerações. A instrumentalização de
línguas nacionais, com a produção de dicionários e gramáticas, a partir das regras ortográficas do
português, é um avanço no processo de manutenção e continuidade de uma língua, na medida em
que a escrita representa esse papel de perpetuar uma cultura.

3. Considerações finais

A partir das análises das crenças que perpassam os discursos dos usuários da Língua
Portuguesa, pode-se assumir a posição de que o AO90 cumpre assim, o seu papel regulador, tal
qual a gramática e o dicionário, que segundo Auroux (2009:65), são ainda hoje os pilares do

20 “Por gramatização deve-se entender o processo que conduz a descrever e instrumentar uma língua na base de duas
tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário.” (Auroux 2009:
65).
21 Disponível em: <http://www.publico.pt/cultura/noticia/sociedade-portuguesa-de-autores-nao-vai-adoptar-acordo-
ortografico-1580094> Acesso em 11/10/13.
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nosso saber metalinguístico. Em vias de expansão do português, podemos constatar que a
padronização da ortografia pode funcionar como elemento propulsor para a difusão do idioma.
Porém, ao mesmo tempo, provoca celeumas e discussões acerca da sua interferência na cultura e
na identidade dos cidadãos dos oito países da CPLP, gerando preconceito linguístico,
principalmente à referência das chamadas vertentes estranhas, que subentendem-se serem o
português falado no Brasil.

Corroboramos com a afirmação de Gilvan Muller de Oliveira que aborda a realidade,
a cultura e as diferenças visões que o AO90 expõe sobre como os usuários da Língua Portuguesa
a percebem.

Muito mais do que uma simples reforma ortográfica, o AOLP90 incomodou diferentes
setores pela profunda mudança na perspectiva de gestão da língua que propõe, pela
superação da perspectiva de gestão da língua que propõe, pela superação da perspectiva
puramente nacional a que se acostumaram amplos setores da vida cultural de Portugal e
Brasil e pela abertura de uma perspectiva nova e desconhecida para vários desses
setores, que culminará com o desenvolvimento conjunto de vários artefatos de
normatização linguística [...] (Oliveira 2013:70)

As crenças/ideologias presentes nos excertos analisados demonstram as diversas
visões dos usuários acerca da Língua Portuguesa, e não apenas da sua ortografia. Questões sobre
tradição e cultura estão arraigadas nas vozes daqueles que se dizem donos da língua e que
defendem a pureza da língua literária. Como diz Silva em relação à posse da língua, “Apesar de
sermos muito mais numerosos que os restantes usuários da língua portuguesa como língua oficial,
não somos seus donos. A língua pertence a seus usuários. Portanto, somos todos condôminos.
Todos temos os mesmos direitos linguísticos.” (Silva 2009: 26).

No palco das políticas linguísticas, lugar em que muitas discussões, fóruns
internacionais e debates nas mídias continuam a acontecer acerca do AO90, acreditamos que a
chegada a uma aceitação do acordo ainda tem um longo espaço a percorrer, na medida em que,
toda mudança acarreta um sentimento inicial de rejeição, pois não trata apenas de alterações no
coletivo. Nesse sentido, o indivíduo, representado pelo cidadão-usuário da Língua Portuguesa, é
um importante agente no processo de interpretação desse planejamento linguístico, aspecto que
focalizamos neste artigo.
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1 Considerações iniciais

O estudo da política e planejamento linguístico relacionado à língua de sinais tem se
constituído um tópico de interesse internacional nos últimos anos. Sem a pretensão de sermos
exaustivas é possível citar os trabalhos de Batterbury (2012), Wilcox, Krausneker e Armstrong
(2012), Reagan (2006a, 2010b), Branson e Miller (2008), Reagan, Penn e Ogilvy (2006), dentre
outros. Em geral, as pesquisas relacionadas às políticas linguísticas sobre as línguas de sinais
estão associadas à temática dos direitos humanos linguísticos, principalmente se considerarmos
que o interesse pelos direitos das minorias dentro da área de Política e Planejamento Linguístico
surgiu a partir da década de 80 (Ricento 2000; Jernudd et al. 2012). Como se pode observar há,
no âmbito internacional, um veio de pesquisas que explora essa temática.

No Brasil, os estudos sobre a língua de sinais brasileiras em Linguística começaram a
se estabelecer a partir da década de 80 e estão principalmente centrados na área de aquisição de
linguagem (e.g. Pizzio 2006) e descrição da língua (e.g. Leite 2008). Especificamente no campo
da Política e Planejamento Linguístico, destaca-se o trabalho de Paterno (2007) que analisou a
nova política linguística em relação à Libras que foi implantada na rede estadual de ensino no
Estado de Santa Catarina. Outros trabalhos ainda podem ser citados como o de Quadros (2006a;
2007b; 2009c), Quadros e Paterno (2007).

Afora o contexto acadêmico, políticas linguísticas surgiram no âmbito nacional que
modificaram o status da Libras em nosso país, tais como: a) a publicação da Lei nº 10.436 de 24
de abril de 2002 que confere à Libras a função de se constituir um “[...] um meio legal de
comunicação e expressão [...]”, contudo sem poder substituir a Língua Portuguesa em sua
modalidade escrita; b) o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei nº
10.436/2002 e institui a Libras como disciplina obrigatória no currículo nos cursos de formação
de professores, no Ensino Médio e Ensino Superior, no curso de Fonoaudiologia e ainda como
disciplina optativa nos demais cursos.

Antes da criação da Lei da Libras, no âmbito estadual e municipal no Nordeste, já
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observamos algumas políticas linguísticas que reconhecem a Libras, como é o caso da cidade de
Maceió/Alagoas que promulgou a Lei nº 6.060 de 15 de setembro de 1998 que inclui a Libras
como língua oficial na rede pública de ensino para os surdos e adota outras providências; do
estado de Pernambuco que publicou a Lei nº 11.686 de 18 de outubro de 1999 que reconhece
oficialmente a Libras como meio de comunicação e também estabelece esta língua como oficial
na rede pública de ensino para os surdos; da cidade de Fortaleza que promulgou a Lei nº 13.100
de 12 de janeiro de 2001 que reconhece a Libras como língua oficial no estado do Ceará, afora
outras iniciativas em diferentes regiões brasileiras (Cavalcante 2010).

Após a promulgação da Lei de Libras, verificamos outras iniciativas em diversas
localidades do Brasil. No Nordeste, é possível citar a Lei nº 3.380 de 27 de dezembro de 2006
promulgada em Aracaju/Sergipe que define que a partir de 2007 o sistema municipal de educação
deverá incluir a Libras no currículo escolar das escolas. Uma repercussão dessa lei no âmbito
nacional é o Projeto de Lei nº 6.706 de 2006 de autoria do senador Cristovam Buarque que tem
como objetivo incluir a disciplina de Libras no currículo oficial desde a Educação Infantil até o
Ensino Fundamental, tornando-se optativa a partir da 5ª série (atualmente 6º ano) (Cavalcante
2010).

Considerando a importância que as língua de sinais têm assumido tanto no campo de
atividade quanto no campo do conhecimento e buscando fomentar essa discussão, o presente
trabalho tem como objetivo traçar um panorama histórico das políticas linguísticas educacionais
direcionadas à comunidade surda. Adotamos a noção de política linguística de Spolsky (2004a,
2009b, 2012c) que a concebe como sendo constituída de três dimensões, a saber: as práticas que
são as escolhas da língua que os membros de uma dada comunidade de fala realizam em seu dia a
dia; as crenças que representam os valores atribuídos às línguas e às variedades pelos membros
de uma dada comunidade; e a gestão, que representa os esforços realizados por um indivíduo, ou
por um grupo, ou por um governo, enfim, por quem quer que se  julgue na autoridade de
modificar as práticas ou as crenças dos participantes de um dado grupo social.

Para a realização do objetivo pretendido, empreendemos uma pesquisa de natureza
bibliográfica enfocando as políticas linguísticas do Oralismo, da Comunicação Total e do
Bilinguismo, como também descrevemos sucintamente algumas tentativas de educação dos
surdos antes do Congresso de Milão, em 1880. Para fins de organização desse artigo, esse
conteúdo retórico está organizado em apenas uma seção que, por sua vez, está subdividida em
quatro subseções, afora as considerações iniciais e finais.

2. Políticas linguísticas para os surdos

Nesta seção, apresentamos as políticas linguísticas educacionais para a comunidade
surda que são: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, descrevendo seus elementos
caracterizadores, as críticas recebidas e ilustrações de realizações de cada uma dessas políticas no
contexto brasileiro. Descrevemos também algumas tentativas de educação dos surdos antes da
realização do Congresso de Milão, em 1880.

2.1 Antes do Congresso de Milão: políticas linguísticas dispersas

Lang (2003) em seu trabalho intitulado Perspectives on the history of deaf education
faz um traçado cronológico sobre as políticas educacionais direcionadas aos surdos e aponta qual
era o status desta parcela da população em cada momento histórico. Para este tópico da nossa
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pesquisa, o trabalho deste autor será muito relevante, pois nos guiará cronologicamente em
nossos apontamentos.

Em relação aos estudos históricos sobre a educação dos surdos, o autor explica que
todas as pesquisas desta natureza implicam observar mudanças culturais e sociais ao longo do
tempo. Isto ocorre porque a forma como os surdos são vistos em cada época determina
essencialmente as oportunidades educacionais que são oferecidas para eles. O autor ainda afirma
que infelizmente são poucos os registros sobre o papel que era dado à linguagem de sinais e a
linguagem oral no cotidiano das pessoas surdas, assim como não há muitas informações sobre
como eram vistos os surdos em relação à vida em sociedade.  Por isso, julgamos ser interessante
este trabalho de Lang (2003), pois é um dos poucos que conhecemos que tenta fazer este traçado
cronológico desde os tempos mais remotos.

Os marcos que este autor apresenta sobre a educação dos surdos são os que
apresentaremos a seguir. O primeiro remonta ao século V a.C quando Heródoto, ao escrever
sobre as guerras greco-persas, menciona que procurava orientação para o seu filho surdo. Outra
menção sobre a surdez é feita em Crátilo de Platão (360 a.C), o filósofo Sócrates postula uma
questão retórica sobre a utilização da linguagem de sinais. Havendo também uma única menção
de surdez nos apontamentos educacionais de Aristóteles. Acerca desta percepção aristotélica:
“[...] de todas as sensações, é a audição que contribui mais para a inteligência e o
conhecimento..., portanto, os nascidos surdos se tornam insensatos e naturalmente incapazes de
razão” (Veloso et al. 2009 apud Lourenço et al. 2011).

Já no século I, d.C, Lang (2003) aponta que há registro nos escritos de Plínio, pai da
história natural, que um pai muito influente naquela época buscava oportunidades educacionais
para o seu filho surdo. No entanto, este fato é algo incomum para a época, pois a regra era o
incentivo do infanticídio dos surdos e qualquer criança fisicamente ou mentalmente incapaz de
contribuir para um Estado forte. Os Hebreus, por sua vez, segundo Lang (2003), podem ser
considerados uma exceção em relação àqueles povos que discriminavam a comunidade surda,
uma vez que o Talmud (ensinamentos rabínicos e lei oral dos judeus) possibilitava ações
educacionais para as crianças surdas. Assim, percebe-se que os surdos começaram a ser vistos
como pessoas capazes de raciocinar e ter vida em sociedade. Seguindo esta mesma linha de
raciocínio, o cristianismo também defendia direitos sociais e educacionais para os surdos e
argumentava que os gestos feitos pelos surdos ao se comunicarem serviam também para
comunicar a palavra de Deus.

Os registros históricos, conforme Lourenço et al. (2011), indicam que a partir de 1500
algumas mudanças passaram a ser observadas, sobretudo, no campo educacional dado que
iniciativas individuais de famílias nobres tinham o interesse na educação dos filhos. A figura do
monge Pedro Ponce de Léon surge como pioneira na educação de surdos. Isso porque “Ponce
constituiu uma escola para surdos em seu próprio monastério. Utilizava para educar seus alunos
um alfabeto bi manual – utilizando ambas as mãos – e alguns sinais simples” (Lourenço et al.
2011, p.5). Meserlian et al. (2009) destacam o trabalho de Gerolano Cardano, médico italiano
contemporâneo de Léon, que indicava que a surdez não constituía um entrave ao aprendizado.

Por volta de 1620 uma primeira tentativa de elaboração da linguagem de sinais foi
criada por Juan Pablo Bonet, “[...] este explicava como exercitar o educando para a emissão dos
sons” (Januzi, 2004 apud Meserlian et al. 2009).  Ainda conforme estas autoras:

Estas experiências foram destacadas especialmente, porque mostram que,
neste período, surge a concepção da possibilidade de aprendizagem do
surdo, no entanto os procedimentos metodológicos utilizados seguiam os
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parâmetros da língua dos ouvintes, ou seja, havia tentativas de ensinar o
surdo a falar e/ou se comunicar por meio da escrita. (Meserlian et al.
2009: 3738)

Mesmo após estas tentativas isoladas de educar os surdos, Sacks (1990) apud
Bonaccorsi (2008) explica que antes de 1750 os surdos eram considerados aberrações. A própria
igreja católica acreditava que era necessário catequizar esta população, uma vez que se isso não
fosse feito, eles morreriam sem ser ouvidos em confissão. Para a igreja, até aquele momento, os
surdos eram incapazes de fixar suas ideias através de símbolos. Bonaccorsi relata ainda que
apenas depois de um tempo o abade Charles Michel de  L’Epée refutou esta ideia ao apontar a
língua de sinais como um instrumento válido de comunicação da comunidade surda. Mesmo
assim, advogava que eram indispensáveis outros meios além dos sinais para se alcançar a
gramática do francês. De acordo com Meserlian et al. (2009: 3739),

A partir da observação de grupos surdos, o abade de L’Epée verificou que
eles desenvolviam uma comunicação muito satisfatória por meio do canal
viso-gestual. Com base nesta observação, desenvolveu um método
educacional, denominado “sinais metódicos”, apoiado na linguagem de
sinais da comunidade de surdos [...] desta forma, neste período vimos
surgir a Língua de Sinais, como meio de favorecer o ensino da língua
falada.

A partir das iniciativas de L’Epée, a criação do Instituto Nacional dos Surdos-Mudos
de Paris em 1791 constituiu um importante centro dos estudos para a comunidade surda àquela
época. No entanto, de acordo com Meserlian et al. (2009) mesmo com o relativo avanço nestes
estudos, muitas críticas surgiram acerca do uso da língua de sinais: “Seus críticos acreditavam
que tal linguagem era desprovida de uma gramática própria que possibilitasse aos indivíduos
surdos a reflexão e a discussão de vários assuntos” (Silva apud Merselian et al. 2009).

O Brasil apresenta escassos registros históricos acerca dos estudos da educação de
surdos. De acordo com Lourenço et al. (2011), o professor francês Eduardo Huet veio ao país
através da iniciativa de Dom Pedro II que tinha o objetivo de fundar uma escola de surdos.
Segundo Januzi (2004) apud Lourenço et al. (2011: 8):

No Rio de Janeiro então, em 1857 fundou-se o primeiro instituto de
surdos em 26 de setembro [...] funcionava como um colégio de internato.
As crianças e adolescentes eram deixadas lá durante todo o ano,
estudavam os conteúdos disciplinares e também oficinas para a
profissionalização no caso dos meninos, as meninas aprendiam a
cozinhar.

Os estudos realizados ao longo do tempo convergiram para inúmeros
questionamentos, sobretudo, sobre os métodos aplicados nestas escolas. Para Lourenço et al.
(2011) a mobilização dos estudiosos no final do século XIX em convenções mundiais serviam ao
propósito de definir a melhor forma de inclusão do surdo na sociedade. Um dos mais importantes
encontros, realizado em Milão em 1880 constituiu um marco importante para os desdobramentos
em torno da linguagem dos surdos durante todo o século XX.
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2.2 Depois do Congresso de Milão: a política linguística Oralista

Somente em 1880, é que um evento representativo, o Congresso de Milão, promoveu
uma mudança de paradigma nas políticas linguísticas educacionais dos surdos.  Este congresso
reuniu a comunidade científica da época e deliberou que as línguas orais deveriam se constituir
no único objetivo do ensino. Segundo Baalbaki et al. (2011), é fundamental compreendermos as
condições de produção que fundamentaram essa decisão. De acordo com as autoras, “O século
XIX foi marcadamente instituído por uma visão biologizante do corpo, ou daquilo que seria
considerado um corpo normal saudável e produtivo.” (Baalbaki et al. 2011: 1887).

Nesse sentido, a decisão promulgada no Congresso de Milão embasava-se na
premissa científica de que os surdos poderiam emitir normalmente os sons da fala, já que não
apresentavam nenhum problema fisiológico no aparelho fonador, bem como refletia a ideia de
que a surdez precisava ser normalizada pelo aparelho do Estado, haja vista ela ser concebida
como anormalidade e deficiência. Nessa perspectiva, as autoras afirmam que “[...] o congresso de
Milão é um acontecimento discursivo, pois reivindica para a ciência o saber sobre as línguas,
sobre o corpo, sobre a educação e filia a oralidade a uma nova ordem do discurso: o saber
científico moderno.” (Baalbaki et al. 2011: 1890). Essas percepções são claramente visíveis nas
oito resoluções provenientes desse evento, dentre as quais destacamos as seguintes.

1. O uso da língua falada, no ensino e educação dos surdos, deve
preferir-se à língua gestual;
2. O uso da língua gestual em simultâneo com a língua oral, no ensino
de surdos, afeta a fala, a leitura labial e a clareza dos conceitos, pelo que a
língua articulada pura deve ser preferida;
3. Os governos devem tomar medidas para que todos os surdos
recebam educação; [...]
8. Com o objetivo de se implementar, com urgência, o método
oralista, deviam ser reunidas as crianças surdas recém admitidas nas
escolas, onde deveriam ser instruídas através da fala; essas mesmas
crianças deveriam estar separadas das crianças mais avançadas, que já
haviam recebido educação gestual, a fim de que não fossem
contaminadas; os alunos antigos também deveriam ser ensinados
segundo este novo sistema oral. (Baalbaki et al. 2011: 1892-1893).
(Grifos nossos).

Constatamos, através do dito e do não dito desse excerto, que a língua articulada é
considerada pura, limpa em contraposição à língua gestual que é considerada impura, suja;
constatamos também que a língua gestual é também considerada uma doença, pois contamina os
sujeitos que entram em contato com ela e por isso deve ser banida da sociedade.

A decisão em relação à língua de sinais empreendida no Congresso de Milão traz
consequências desastrosas na educação dos surdos, iniciando-se, portanto, um novo paradigma o
da “substituição”. Wilcox et al. (2012) apresentam algumas razões de natureza pragmática que
justificaram as decisões tomadas no Congresso de Milão, que são: as línguas de sinais são
inadequadas para restituir o povo surdo à sociedade e as línguas orais propiciam aos surdos mais
facilidade de comunicação. Outra consequência do Congresso de Milão foi a proibição da língua
de sinais nas salas de aula, visto que “[...] o uso simultâneo dos sinais e da fala tem a

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4116



desvantagem de prejudicar a fala e a leitura dos lábios e a precisão das ideias [...]”22 (Wilcox et
al. 2012: 378). Institui-se, portanto, os programas educacionais monolíngues orais que se
expandiram pela Europa e América do Norte.

No Brasil, o Instituto Imperial dos Surdos-Mudos (IISM), em 1911, adota o oralismo
como proposta de ensino e aprendizagem em todas as disciplinas, seguindo assim a tendência
mundial (Albres 2005). Contudo, a língua de sinais continuou sendo praticada, até 1957, quando
foi proibido o seu uso. Goldfeld (2002) destaca que essa proibição não impediu que a língua de
sinais fosse utilizada nos pátios e corredores do Instituto. No período entre 1951 e 1961,
destacamos as ações empreendidas por Ana Rímoli, diretora do Instituto Nacional dos Surdos-
Mudos, na promoção de políticas linguísticas em prol do oralismo. Dentre essas ações podemos
citar: (1) a publicação de obras de traduções que relatavam experiências com o método oral nos
Estados Unidos; (2) a publicação de obras autorais (Introdução à didática da fala, Ensino oro-
áudio-visual para os deficientes da audição, dentre outros) que fomentavam o oralismo; (3) a
criação de um curso normal de formação de professores para surdos que se baseava nessa
abordagem (Soares 1996). Esse paradigma vigorou até o final da década de 70 (setenta) do século
XX, quando o governo brasileiro promulga, em 1979, a Proposta Curricular para Deficientes
Auditivos que apresenta o oralismo como política linguística oficial. Por outro lado,
concomitante a essa prescrição oficial, as políticas linguísticas praticadas pelas escolas e pelos
professores não se detinham apenas nessa abordagem (cf. Albres 2005).

Como consequências do paradigma oralista é possível citar o fato de que os
professores surdos já não mais poderiam ensinar as crianças surdas e a perda de legitimidade da
língua de sinais perante a sociedade em geral e perante os pesquisadores que já a consideravam
objeto de análise linguística. Por outro lado, boa parte das metodologias baseadas no oralismo
(verbo-tonal, audiofonatória, aural, acupédica...) embasavam-se no Gerativismo de Chomsky que
defende a premissa que os seres humanos nascem dotados de mecanismos próprios para o
desenvolvimento das línguas (Goldfeld 2002).

A política linguística do oralismo recebeu várias críticas, dentre as quais podemos
citar: (1) um ensino artificial da língua oral, já que falta aos surdos o mecanismo necessário para
a aquisição natural da língua oral – a audição; (2) um tempo bastante longo para a aprendizagem
da língua oral em contraposição a pequenas garantias de sucesso; (3) uma visão de língua restrita
como um código que tem como principal função a comunicação, desconsiderando, por exemplo,
os processos pragmáticos envolvidos na aprendizagem natural de uma língua através da interação
social; (4) dificuldades cognitivas, sociais e emocionais já que esses aspectos são desenvolvidos
na interação social mediados por uma língua; (5) prejuízo na aprendizagem dos surdos após a
implantação do oralismo, pois não havia uma língua comum entre aluno e professor para
transmitir os conteúdos escolares (Goldfeld 2002). Wilcox et al. (2012) acrescentam que na
metade do século XX já se vislumbrava o fracasso dessa abordagem. Ou seja, os alunos surdos
não adquiriam as habilidades faladas da língua oral e não compreendiam os professores. Essas e
outras consequências promoveram o surgimento de uma nova política linguística – a
Comunicação Total que será abordada na próxima subseção.

2.3 Período de transição: a políticas linguística da Comunicação Total

22 “[... ] the simultaneous use of signs and speech has the disadvantage of injuring speech and lip-reading and
precision of ideas [...]” (Wilcox et al. 2012: 378).
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Apesar dos avanços em torno da educação dos surdos desde o século XVI, muitos
métodos que foram adotados consistiam na expectativa de que o surdo viesse a ser e a agir da
mesma forma que os ouvintes, ou seja, através da oralidade. No entanto, o desgaste de tais
propostas, sobretudo da perspectiva oralista vigente no cenário internacional até meados dos anos
1960, possibilitou a criação de uma nova política que proporcionasse maior liberdade de
comunicação no tocante à educação dos surdos. A Comunicação Total, portanto, veio a atender a
essa necessidade. Isto significa que, com a adoção dessa política linguística, o surdo teria a
oportunidade de ampliar a sua comunicação, dado que o foco não estava mais concentrado na
oralização. Segundo Kalatai et al. (2012), a inserção dessa política não surgiu como um meio de
negar as iniciativas adotadas anteriormente, mas de acrescentar outras formas de comunicação
entre surdos e ouvintes. De acordo com Goldfeld (2002: 39-40),

A Comunicação Total em oposição ao Oralismo, acredita que somente o
aprendizado da língua oralizável não assegura pleno desenvolvimento da
criança surda [...] uma das grandes diferenças entre a Comunicação total e
as outras filosofias educacionais é o fato de a Comunicação Total
defender a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua de
sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, para facilitar a comunicação
com pessoas surdas.

Considerando especificamente a língua de sinais, esta tem o seu espaço,
diferentemente do que acontecia na perspectiva do oralismo, quando a língua de sinais era
desencorajada. No entanto, a preocupação com a oralidade permanecia ainda como um fator
presente na educação do surdo. Capovilla et al. (2000) acreditam que dentro desta política da
Comunicação Total o ideal seria o uso da língua de sinais juntamente com a língua falada,
possibilitando uma ampliação dos canais comunicativos. O desenvolvimento dos estudos em
torno desta política data dos anos 1960, conforme indica Carvalho (2011). De acordo com o
autor, “Nas décadas seguintes, diversos países perceberam que a língua de sinais deveria ser
utilizada independentemente da língua oral, isto é, o surdo deveria utilizar sinais em determinadas
situações e a oral em outras ocasiões, e não concomitantemente, como era feito” (Carvalho 2011:
4)

Segundo Goldfeld (2002), os Estados Unidos desenvolveram diversos estudos no
tocante à criação de códigos manuais. Capovilla et al. (2000: 237), por sua vez, ressaltam a
importância das pesquisas realizadas na década de 1960 na Dinamarca e na Suécia quando a
Comunicação foi adotada como metodologia de excelência. Ainda de acordo com o autor:

Há línguas faladas sinalizadas em uma série de países, tais como Estados
Unidos, França, Rússia, Dinamarca, etc. Exemplos de sistemas que se
baseiam no vocabulário de sinais são o Português Sinalizado, [...] o Inglês
Sinalizado, [...] o Seeing Exact English, o Seeing Essential English, e o
Signing Exact English. Estes são conhecidos genericamente como
Manually Coded English [...] e o Seeing Essential English. (Capovilla e
Capovilla 2000: 237).

No Brasil, essa política linguística começou a se inserir nas décadas de 1970 e 1980.
Algumas experiências bem sucedidas realizadas em outros países também foram adotadas por
aqui, principalmente por causa da atuação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES)
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que difundiu essas novas práticas. Albres (2005) cita, inclusive, que a linguagem oral já não era
mais a única forma de linguagem a ser utilizada “[...] com o movimento de inclusão e a tentativa
de comunicação entre professor da sala comum e aluno surdo leva ao uso de recursos da
Comunicação Total.” (Albres 2005: 36). Por sua vez, Goldfeld (2002) ressalta a adoção e difusão
desta política em clínicas e escolas, permitindo a aplicação dessa nova metodologia. Ainda de
acordo com a autora, estas instituições utilizaram vários tipos de códigos linguísticos com o
intuito de estabelecer comunicação,

[...] além da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a Comunicação Total
utiliza ainda a datilologia, também chamada de alfabeto manual
(representação manual das letras do alfabeto), o cued-speech (sinais
manuais que representam os sons da língua portuguesa), o português
sinalizado (língua artificial que utiliza o léxico da língua de sinais com a
estrutura sintática do português e alguns sinais inventados, para
representar estruturas gramaticais do português que não existem na língua
de sinais) e o pidgin (simplificação da gramática de duas línguas em
contato, no caos, o português e a língua de sinais). (Goldfeld 2002: 40).

Apesar de constituir um avanço em relação ao Oralismo que até meados dos anos
1950 e 1960 era a política linguística predominante, a aplicação da Comunicação Total gerou
alguns problemas, sobretudo, com relação ao uso da língua de sinais, como afirma Goldfeld
(2002: 42):

A língua de sinais, no entanto, não é utilizada de forma plena, como
poderia ser. A Comunicação Total não privilegia o fato de esta língua ser
natural (surgiu de forma espontânea na comunidade surda) e carregar uma
cultura própria, e cria recursos artificiais para facilitar a comunicação e a
educação dos surdos, que podem provocar uma certa dificuldade de
comunicação entre os surdos que dominam códigos diferentes da língua
de sinais.

Essa dificuldade de assimilação de diversos códigos que eram propostos
simultaneamente contribuiu para que a política linguística da Comunicação Total não gerasse os
resultados esperados. Segundo Kalatai et al. (2012), “[...] a sua abordagem defendia o uso
simultâneo das duas línguas: a fala e os sinais (bimodalismo) e por serem duas línguas distintas e
com estruturas diferentes dificultava a aprendizagem dos alunos.” (Kalatai et al. 2012: 7). No
entanto, Capovilla et al ressaltam a contribuição da Comunicação Total para os estudos
linguísticos envolvendo o surdo, apesar de evidenciar também a existência de problemas:

[...] havia outros aspectos críticos em que os problemas começavam a
acumular-se. Tais problemas diziam respeito ao fato importante de que,
embora, por princípio, a Comunicação Total apoiasse o uso simultâneo da
língua de sinais com sistemas de sinais; na prática, tal conciliação nunca
foi e nem seria efetivamente possível, devido à natureza extremamente
distinta da língua de sinais. (Capovilla e Capovilla 2000: 241).
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Diante de tais problemáticas, uma nova perspectiva em torno das políticas linguísticas
para os surdos começou a ser difundida. Principalmente, no tocante à valorização do surdo e à
língua de sinais como representação linguística desta comunidade, Pereira (2011: 52) ressalta que

Nos últimos anos, observa-se um movimento na direção da mudança na
concepção de surdez. Em vez de deficiência, ela passa a ser concebida
como diferença, caracterizada, principalmente, pela forma de acesso ao
mundo, pela visão, em vez de pela audição, como acontece com os
ouvintes. O acesso ao mundo pela visão inclui o direito à Língua de
sinais, que por ser visual-espacial, não oferece dificuldade para ser
adquirida.

Sendo assim, mesmo que a política da Comunicação Total tenha sido útil no tocante à
reentrada das línguas de sinais nas escolas, “[...] não parecia mais suficiente para a comunidade
que acabava de abrir os olhos à riqueza da língua de sinais” (Capovilla et al. 2004: 242). Ainda
de acordo com estes autores, a proposta do bilinguismo, poderia então ser considerada como uma
nova política a ser adotada.

Ainda mais agora que dados experimentais haviam se acumulado o
suficiente para fornecer um arsenal de razões concretas para questionar
metodologicamente a prática exclusiva da língua falada sinalizada em sala
de aula e para considerar seriamente a perspectiva do Bilinguismo.
(Capovilla e Capovilla, 2004: 242).

Esta inovação confere uma importância até então não explorada em torno das
necessidades e da afirmação de identidade da comunidade surda, sobretudo, com relação à língua
de sinais o que pôde ser constatado com os estudos que culminaram na adoção da política
linguística do bilinguismo.

2.4 O avanço dos estudos linguísticos e das reivindicações da comunidade surda: a política
linguística do Bilinguismo

A nossa investigação acerca do bilinguismo tem como foco problematizar sobre qual
era/é o papel reservado para a língua de sinais nesta corrente teórica, filosófica e educacional.
Nesse sentido, pretendemos traçar neste tópico um panorama sobre como surgiu essa abordagem
educacional para os surdos e quais as suas principais características, bem como refletir sobre as
dificuldades que esta comunidade enfrenta para ter os seus direitos linguísticos reconhecidos.
Para tanto, devemos antes explicar o que entendemos por bilinguismo e educação bilíngue.
Concordamos com Mello (2010), quando ela afirma que definir o que se entende por este tipo de
educação não é tarefa fácil e nem de conceituação pacífica. Um dos motivos para isso reside no
fato de que, segundo Akkari (1998) apud Mello (2010), a delimitação deste termo além do
contexto escolar abrange outros domínios sociais como o familiar, círculo de amizade e a
sociedade como um todo. Além disso, explicar o que se entende por educação bilíngue:

[...] envolve a compreensão de aspectos da história, da ideologia, da
política e dos interesses individuais e coletivos da sociedade- como as
línguas são vistas e usadas na sociedade, o que significa educar uma
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população linguística e culturalmente diversa, o que se espera atingir e
para quem são destinados os programas de ensino, entre outros. (Mello
2010: 119).

O resultado desta complexidade, segundo a autora, é uma proliferação de termos e
tipologias que, ora são coincidentes, ora são conflitantes. Assim, para evitarmos qualquer
possibilidade de equívoco para o termo, utilizaremos neste artigo a acepção mais abrangente da
expressão educação bilíngue, pois permite incluir todos os contextos nos quais duas ou mais
línguas estão em contato no processo educacional. Apenas para ratificar a concepção que
adotamos, apresentamos a definição de Harmes et al. (2000), pois para estes autores educação
bilíngue deve ser entendida também como “qualquer sistema de educação escolar no qual, em
dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada
em pelo menos duas línguas”. (Harmers at al. 2000 apud Megale 2005: 9).

Interessante ressaltar que afirmar que as duas línguas estão em contato e que estamos
diante de indivíduos bilíngues, não significa afirmar que todos os usuários das duas línguas
tenham o domínio perfeito de todas as habilidades (leitura, escrita, escuta e fala) nas duas línguas,
até porque no caso dos surdos tal fato é fisicamente impossível. Definir se o indivíduo é bilíngue
apenas em termos de competência linguística, segundo Megale (2005), é definitivamente ignorar
outras dimensões importantíssimas. Por isso, segundo a autora, o interessante é analisar o ser
bilíngue tendo como horizonte concepções multidimensionais, pois além do comportamento
linguístico, considera-se também aspectos de ordem psicológica, social e sociolinguística. Para
Harmers et al. (200) apud Megale (2005) são considerados princípios básicos de comportamento
linguístico:

[...] a constante interação de dinamismos sociais e individuais da língua,
os complexos processos entre as formas de comportamento linguístico e
as funções em que são utilizados, a interação recíproca entre língua e
cultura- auto reguladores que caracterizam todos os comportamentos de
ordem elevada- e consequentemente a língua e a valorização que é central
para toda esta dinâmica de interação. [...] Conforme apontam Harmers e
Blanc (2000), bilinguismo é um fenômeno complexo e deve ser estudado
como tal, levando em consideração variados níveis de análise: individual,
inter pessoal, inter grupal e social. (Harmers e Blanc 2000 apud Megale
2005: 7).

Para sermos mais específicos, neste espaço, trabalharemos a abordagem bilíngue para
educação dos surdos que para Goldfeld (2002) teve como marco fundador a insatisfação desta
comunidade com a proibição da utilização da língua de sinais. Esse fato coincidiu com os estudos
linguísticos que asseguraram o status das línguas de sinais enquanto uma língua natural. O
resultado dessa conjuntura, segundo a autora, é que no nosso país o bilinguismo enquanto campo
teórico começou a ser estudado na década de oitenta e aplicado em escolas a partir da década de
noventa.

A abordagem filosófica bilíngue para a educação dos surdos postula que eles devem
adquirir a língua de sinais, sua língua natural, e também a língua oficial de seu país. Goldfeld
(2002) esclarece que este postulado se sustenta nas pesquisas científicas que apontam que a
língua de sinais é adquirida de maneira mais rápida do que a língua oral é adquirida pelos surdos
que são oralizados. Neste mesmo sentido, Skutnabb-Kangas (1994) citada por Pereira e Vieira
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(2009), defende que a língua de sinais é aquela língua com a qual os surdos se identificam e isto
ocorre mesmo quando não é ensinada desde os primeiros anos da infância.

Diversos autores acreditam que a língua oral, apesar de extremamente
necessária para a vida do surdo; nunca será perfeitamente dominada por
ele e esta será sempre uma língua estranha, não servindo a todas as
necessidades do indivíduo e não podendo, portanto, ser a língua materna
da criança surda. (Goldfeld 2002: 44)

Por isso a partir do exposto, podemos afirmar que a língua de sinais será a mais
utilizada pelos surdos, pois será nessa língua que eles alcançarão maior competência linguística.
Dito desta maneira, indubitavelmente, o ensino bilíngue se apresenta como bastante interessante,
pois os alunos desfrutariam, desde os primeiros anos do aprendizado, de duas línguas, o que lhes
trariam uma gama de benefícios, inclusive cognitivos. Para Pereira et al. (2009), é a partir da
aceitação da importância do ensino bilíngue pela sociedade aliada aos movimentos desta
comunidade em prol do uso da sua língua que tem surgido projetos em escolas que adotam este
modelo de educação.

De fato, no nosso país, como resultados destes movimentos podemos dizer que desde
2002, através da lei federal 10.436, a Libras é oficialmente reconhecida como língua. Já uma das
consequências desse reconhecimento para a educação, é o Decreto Federal nº 5626, publicado em
2005, que normatiza a oferta de uma educação bilíngue para os alunos surdos a partir da
educação infantil. Pela leitura deste documento regulamentador depreende-se que oficialmente a
Libras é a primeira língua e a Língua Portuguesa na sua modalidade escrita a segunda língua.

A fim de ilustrar toda essa discussão, faz-se pertinente dialogarmos com o exemplo
apresentado por Quadros (2006) sobre as políticas públicas de educação dos surdos do estado de
Santa Catarina. Primeiro, esta autora explica que nas propostas inclusivas de alunos surdos no
ensino regular, constatou-se a opressão destes e a completa descaracterização do ser surdo. Tal
fato é preocupante e no mínimo desrespeitoso, pois, como alerta Bonaccorsi (2008) a partir do
momento que há a aceitação da língua, deve haver também a aceitação da cultura, assim, praticar
a educação bilíngue significa engendrar mudanças metodológicas e, principalmente, ideológicas.
Nesse exemplo de Santa Catarina, podemos inferir que estas mudanças não ocorreram, uma vez
que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontavam que apenas 1%
dos surdos estava sendo atendido nas escolas regulares com apoio das salas de recurso. Foi a
partir destes fatos e da nova conjuntura de valorização da Libras que a Fundação Catarinense de
Educação, a Secretaria de Educação e Inovação de Santa Catarina e a Universidade Federal de
Santa Catarina formularam uma política pública para a docência de surdos que visava construir
uma escola capaz de possibilitar o acesso e a permanência dessa parcela da população.

Para esta autora, os pontos fundamentais desta proposta residiam no fato de destacar a
importância da convivência dos surdos com os seus pares no contexto da educação regular e
também de ter a língua de sinais legitimada, objetivando o ensino de português como segunda
língua. Assim, os surdos podem vivenciar uma educação na qual a política linguística é aditiva,
ou seja, “[...] apresenta a possibilidade de reconhecer, de fato as duas línguas que fazem parte da
formação de ser surdo, mas não somente isso, do estatuto de cada língua no espaço educacional”.
(Quadros 2006:144)

Neste mesmo sentido, Pereira et al (2009: 63) alertam que para que essa realidade
educacional seja bem sucedida no Brasil, é importante entender de uma vez por todas que:
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As duas línguas não competem, não se ameaçam, possuem o mesmo
status. A língua de sinais, como primeira língua do surdo, é sua língua de
identificação, de instrução e de comunicação e a língua portuguesa, na
modalidade escrita, como segunda língua, é a possibilidade do surdo ter
acesso à informação, conhecimento e cultura tanto da comunidade surda
como da majoritária ouvinte.

No entanto, sabemos que o pensamento exposto acima até o momento ainda é uma
utopia. Língua é poder e inevitavelmente quando diferentes línguas concorrem no mesmo espaço
há o apagamento de uma em detrimento da outra. Para Skliar (1999) citado por Bonaccorsi
(2008), na maioria dos casos do bilinguismo que estamos analisando, a tendência é o apagamento
da língua de sinais ocasionado pela língua majoritária, no caso, o português. Assim, para que esta
realidade mude e esse modelo educacional tenha êxito um fator importantíssimo que deve
colocado em pauta é a contratação efetiva de professores surdos, de intérpretes e de professores
bilíngues. Voltando ao exemplo de Santa Catarina, como Quadros (2006) alerta, foram feitas
muitas contratações de temporários e dessa maneira o estado investiu na formação de professores
e intérpretes que depois saíram do quadro de profissionais do estado, ou seja, foram exercer o que
tinha aprendido em outras instituições ou até mesmo passaram a realizar outras atividades.
Inevitavelmente, esta situação configura-se como um dispêndio de investimento.

Cabe comentarmos acerca da pesquisa quantitativa feita por Quadros (2006) sobre a
fluência dos professores bilíngues em LIBRAS. Como resultado, este autor obteve que apenas
5% consideram sua fluência excelente e 68% acreditam que possuem uma fluência de boa a
regular. Apesar de o pesquisador alertar que este dado deve ser verificado in loco, a nosso ver,
não deixa de ser alarmante o fato do professor que teoricamente é um modelo a ser seguido pelos
alunos, não tenha competência linguística o suficiente para ensinar os alunos surdos. O nosso
receio então

[...] é que acabemos por reproduzir, na formulação de um programa de
ensino bilíngüe para surdos, os mesmos erros cometidos no "ensino" de
língua escrita à criança ouvinte. De fato, ao convertermos a Libras (e o
português) em um conjunto de orações e regras; ao postularmos que sua
aquisição se reduz à presença de um usuário surdo fluente em sinais —
cujo papel seria, basicamente, o de oferecer dados lingüísticos a alunos
surdos — não estaríamos convertendo a Libras, como foi feito com o
português escrito, em língua morta? Em uma língua "fria", sem qualquer
utilidade para os sujeitos, sem papel nenhum para a construção de sua
identidade? (Souza 1998: 6).

Por fim, gostaríamos de reforçar que o professor e o intérprete é o “outro” que deve
auxiliar ativamente na construção da identidade dos alunos surdos.  Mas fica a reflexão: será que
ele consegue efetivamente realizar esta tarefa sem a competência linguística adequada?
Acreditando que não, gostaríamos de reivindicar que o direito linguístico dos surdos não fique
apenas no campo do planejamento das políticas linguísticas, mas sim, que se torne uma política
linguística praticada.

3. Considerações finais
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Neste trabalho estabelecemos como objetivo traçar um panorama histórico das
políticas linguísticas educacionais direcionadas à comunidade surda. Para a realização deste
objetivo, realizamos uma pesquisa de natureza bibliográfica enfocando as políticas linguísticas do
Oralismo, da Comunicação Total e do Bilinguismo, como também descrevemos sucintamente
algumas tentativas de educação dos surdos antes do Congresso de Milão, em 1880. Adotamos a
noção de política linguística de Spolsky (2004a, 2009b, 2012c) que nos permitiu apresentar e
discutir algumas políticas linguísticas declaradas, percebidas e praticadas em relação à educação
dos surdos23.

Na revisão de literatura realizada, observamos a mudança de percepção sobre as
línguas de sinais, ou seja, estas passaram de uma representação de não língua para uma
representação de língua, que está tentando afirmar seu status no Brasil e no cenário internacional.
Nessa perspectiva, consideramos que a política linguística do Oralismo, da Comunicação e do
Bilinguismo representam um desenvolvimento no modo de conceber às línguas de sinais e,
consequentemente, no modo de inserirem-se no domínio da escola. Explica-se: no Oralismo, as
línguas de sinais foram banidas, na Comunicação Total tiveram algum espaço e no Bilinguismo
são consideradas primeiras línguas para a comunidade surda.

A partir da análise das políticas linguísticas educacionais declaradas para as línguas
de sinais, poderíamos afirmar que estas alcançaram seu reconhecimento no âmbito nacional e
internacional, contudo uma análise das políticas linguísticas percebidas e praticadas revelam que
ainda há um longo percurso a ser percorrido para que haja pelo menos uma planificação
linguística das políticas elaboradas. No que se refere às crenças sobre a Libras, por exemplo,
algumas pesquisas constatam que ainda há mitos que perduram em nossa sociedade (cf. Chaveiro
et al 2009; Silveira 2011). No que se refere às práticas, podemos afirmar que ainda há
dificuldades na implementação das políticas linguísticas declaradas (e.g. Menezes et al. 2014).
Por outro lado, no campo do conhecimento as pesquisas sobre as políticas linguísticas das línguas
de sinais têm se constituído um espaço profícuo para discussões tanto no cenário internacional
quanto no nacional como identificamos no início deste texto. Inserindo-se nesse veio de pesquisa,
esperamos com este trabalho fomentar essas reflexões sobre o espaço da língua de sinais em
nossa sociedade.
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1. Introdução

Nos contextos políticos e sociais contemporâneos tem sido cada vez mais valorizada
a prática do plurilinguismo como forma de favorecer a convivência harmônica entre os diferentes
grupos sociais. Mas, ainda existe no imaginário coletivo a ideia de que o monolinguismo é
condição essencial para a constituição do Estado/nação democrático e livre. Essa ideologia
perpassou gerações e até hoje está presente na sociedade. Cavalcanti (1999, 1996)  afirma que
existe um mito do monolinguismo no Brasil, e esse mito apaga as minorias linguísticas. Para a
autora, o bilinguismo está estereotipicamente relacionado às línguas de prestígio no que se
convencionou denominar bilinguismo de elite, afirmando ainda que geralmente ele é invisível,
isto é, naturalizado, pois são línguas de tradição oral. No Brasil, essa crença ainda é muito forte
na sociedade, e além disso, há um preconceito com a cultura indígena, com a divulgação de ideias
de que são preguiçosos, não gostam de trabalhar, são violentos, não têm cultura etc.

Nesse contexto, elaborar políticas linguísticas, para um país com uma história
marcada pela negação da língua indígena e pelo descaso com as políticas públicas, não é uma
tarefa fácil. O tamanho do território e as peculiaridades de cada grupo de falantes e de cada
comunidade indígena demonstram, para os estudiosos da língua, os grandes desafios que devem
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ser enfrentados. Além disto, as políticas linguísticas são processos em que se movem grupos de
pessoas com interesses e visões muito diferentes e que, por vezes, apresenta-se como tarefa
complexa e que requer certa obstinação. Daoust e Maurais (2005, p. 1) afirmam que a
complexidade do fenômeno linguístico e a complexidade do sistema que envolve as línguas nos
fazem pensar que a "cada caso de política linguística constitui quase um caso específico, dada a
diversidade das situações sociolinguísticas, sociopolíticas, socioeconômicas e socioculturais que
condicionam a elaboração das políticas linguísticas mais ou menos oficiais". Diante da afirmação
dos autores, pensamos que cada comunidade deve ter uma política linguística diferenciada, pois,
por mais simples que elas possam parecer, têm uma complexidade intrínseca, e seus
desdobramentos devem visar entender as peculiaridades daquele grupo.

Através de uma inserção na história do Brasil, desde a Colonização,  podemos
perceber que as políticas linguísticas declaradas para os povos indígenas apresentam diferentes
abordagens, indo de uma visão subtrativa da língua, no Diretório dos índios, até uma tentativa de
valorização a partir da Constituição de 1988, preconizando os direitos dos povos indígenas à
educação escolar em língua materna. Os desdobramentos da Constituição provocou a elaboração
de novas leis, referenciais, diretrizes que, como políticas linguísticas declaradas, foram
configurando os direitos dos povos indígenas a uma educação escolar bilíngue e intercultural.
Almeida (2011, p. 3393) destaca que "a Educação Intercultural deve promover o reconhecimento
da alteridade absoluta do outro, isto é, promover o diálogo entre os diferentes grupos sociais e
suas culturas".

Assim, partindo da noção de política linguística de Spolsky e se apoiando em estudos
que ajudem a compreender as políticas linguísticas declaradas, nosso trabalho tem como objetivo
descrever um panorama das políticas linguísticas oficiais para as línguas indígenas, discutindo os
diferentes planejamentos de status e de aquisição elaborados para essas línguas com ênfase na
educação escolar. Para isso, apresentamos uma discussão sobre minoria linguística; em seguida,
refletimos sobre as políticas linguísticas para as línguas minoritárias, trazendo à tona as teorias
que vão subsidiar as discussões e reflexões apresentadas no trabalho. Nesse momento,
apresentamos um breve histórico do termo  política linguística, a conceituação de planejamento e
seus desdobramentos. A seguir, abordamos as políticas linguísticas declaradas para os povos
indígenas, a partir da colonização, buscando dar visibilidade ao caminho percorrido pelas
políticas linguísticas para a educação escolar indígena no Brasil, a partir do  Diretório dos índios,
passando pela Constituição de 1988, pela LDB 9394/1996, pelos RCNEIs (1998) e concluindo
com a Resolução 3/99, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para as escolas indígenas
(1999). Para finalizar, apresentamos as considerações finais do trabalho que consiste num olhar
reflexivo sobre as políticas linguísticas, no qual trazemos dúvidas e indagações que foram
provocadas durante a sua realização.

2. Línguas minoritárias

O conceito de minoria quase sempre vem marcado pela compreensão de grupo com
um pequeno número de integrantes. Na atualidade, esses grupos têm despertado o interesse de
pesquisadores devido às suas especificidades e diferentes configurações. Além disso,   grande
parte deles vivencia um processo de exclusão de direitos de toda espécie. Assim, minoria se
refere a algo que existe em menor quantidade, contrapondo-se ao que é majoritário, ao que
domina. No entanto, língua minoritária não deve ser compreendida como línguas ou variedades
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faladas por grupos com um pequeno número de pessoas em relação ao grupo majoritário dos
falantes. As línguas minoritárias ocupam cada uma seu espaço dentro de uma determinada
sociedade, sendo faladas por grupos de falantes com interesses e situações diferenciadas, tendo
importância e valor. Língua majoritária pode ser compreendida como aquela que possui um
status político que a distingue e a valoriza diante das demais variedades, podendo ou não ter um
número expressivo de falantes (Vide MAHER, 1996; CAVALCANTI, 1996, 1999).

O status político de uma língua pode ser identificado pelo lugar que ela ocupa nas
redes de convenções e relações de determinada sociedade. Isso  implica no uso de instrumentos
normativos que orientam o uso da língua naquela sociedade; na gramatização e na tradução dos
documentos oficiais na língua de status. Cooper (1989, p. 32) diz que há "o reconhecimento por
um governo nacional, da importância ou posição de uma língua em relação a outras". Enfim, é
realizada uma série de procedimentos normativos e formais que elevam o status político da
língua em conformidade com as aspirações de determinado grupo de falantes. O status político
constitui, nesta definição, o critério central para a  diferenciação entre línguas majoritárias e
minoritárias, porque a representatividade numérica e o status social podem variar de acordo com
o contexto sociocultural de cada país, conforme sugere Altenhofen (2013).

Nesse sentido, a distinção entre grupos minoritários e majoritários não está
relacionada com a quantidade de falantes, mas com o poder, status e direitos, conforme afirma
May (2009). Assim, torna-se fundamental compreender que, mesmo constituída por grupos de
grande ou pequena quantidade de falantes, as minorias linguísticas devem ter seus direitos
garantidos e sua língua protegida.  May (2009) ainda reitera que é preciso reconhecer os direitos
dos falantes de línguas minoritárias como direitos de cidadãos individuais. Não  é apenas questão
de democracia, mas questão crucial para o respeito aos falantes, pois ajuda a promover a união
dos cidadãos, evitando a fragmentação potencial do Estado-nação.

Bourdieu (2003) chama a atenção para o fato de que as línguas fazem parte de um
mercado em que o poder de um determinado locutor e de sua língua pode influenciar  e
determinar a sua recepção. A capacidade de ser ouvido e compreendido por um grupo grande de
pessoas pode influenciar a permanência de uma língua no mercado. Para o autor, "a produção é
determinada pela estrutura de mercado ou, mais precisamente, pela competência, na sua relação
com um certo mercado, isto é, pela autoridade linguística como poder [...]". (BOURDIEU, 2003,
p. 7).

Tais ideias nos ajudam a inferir que o número de falantes de uma língua pode
determinar a sua permanência ou a sua extinção. Quando uma língua pode ser ouvida por um
número grande de interlocutores, significa que eles a compreendem e interagem com o falante,
estabelecendo o processo comunicativo, processo esse que tende a fortalecer a língua no mercado
e a aumentar o seu número de falantes.  Além do número de falantes, o status político é
determinante para a competência diante do mercado, competência que, muitas vezes, baseia-se
muito mais em parâmetros econômicos do que nos de ordem sociocultural. Com efeito, as
línguas, de um modo geral, sofrem as mudanças inerentes às situações sociais, ocasionando lutas,
embates e resistências que podem determinar e afetar seu status.

Nessa perspectiva, "a importância de uma política linguística pautada na promoção do
respeito à diversidade linguística 'diz respeito' não apenas a línguas tradicionalmente minoritárias,
mas sim a todas as línguas do mundo inclusive as tradicionalmente majoritárias, sem exceção"
(ALTENHOFEN, 2013, p. 96). Como vimos, as políticas linguísticas ajudam a regular as
relações da sociedade com as diversas línguas faladas pelos diferentes grupos, e, por isso, é
importante a atenção para os interesses e peculiaridades de cada grupo, visando a melhor
configuração dessas políticas. Para isso, é imprescindível uma visão crítica sobre as políticas
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linguísticas declaradas, sobretudo questionando-as sobre os diferentes valores atribuídos às
línguas, às concepções e aos princípios que subjazem a ela, às instâncias responsáveis  por sua
gestão e às forças sociais que pressionam a sua elaboração e se fazem representadas naquele
documento.

3. Políticas linguísticas para as línguas minoritárias

O campo de estudo em Política Linguística é relativamente novo. O termo Política
Linguística tem origem na década de 1970, mas, desde o seu surgimento, se destaca por ser um
campo polissêmico. Alguns estudiosos preferem utilizar o termo Planejamento Linguístico
(Language Planning); outros elegem o termo Política Linguística (Language policy); outros
optam por usar Planejamento e Política Linguística  (Language Planning and Policy), enquanto
alguns elegem o termo Gestão da língua (Management Language), conforme sugere (SEVERO,
2013; SILVA, 2011; SOUSA, SILVA, 2012).

Nesse trabalho, vamos utilizar a expressão Política Linguística, uma vez que
compreendemos que ela engloba todo o processo, ou seja, considera o planejamento como
atividade intrínseca à política linguística. Contudo, é importante destacar que a polissemia do
termo política linguística, bem como a aproximação entre planejamento e política, provocou uma
dupla orientação teórica ao campo, influenciando as abordagens teórico-metodológicas. Essa
dicotomia entre uma abordagem mais técnica e outra mais política vem promovendo discussões
entre os teóricos que pesquisam a área como também sendo alvo de críticas. Alguns estudiosos da
área atribuem essa variação terminológica a uma abertura do campo para uma investigação
interdisciplinar24.

O conceito de planejamento linguístico também é problematizado, uma vez que o
termo pode ter desdobramentos advindos da complexidade de concepções de planejamento e dos
variados níveis que ele pode envolver. Cooper (1989), a partir de trabalhos de estudiosos que o
precederam, apresenta a seguinte  sistematização: planejamento de corpus (codificação,
elaboração de alfabetos, gramatização, sistematização do léxico, manuais literários, entre outros);
planejamento de status (designações e usos da língua pautadas por leis e decretos) que propicia a
ampliação dos usos sociais da língua; planejamento de aquisição (políticas de ensino e
aprendizagem das línguas) que tinha como objetivo a expansão do número de falantes;
planejamento de usos (políticas de divulgação e uso das línguas) e planejamento de prestígio
(avaliação dos usos linguísticos).

Ao se debruçar sobre os diferentes tipos de planejamento, Wright (2004)  diz que o
planejamento de status quase sempre funcionou de forma unilateral,  influenciando o prestígio e a
valorização das línguas, bem como a relação do Estado com as línguas minoritárias. Quando o
Estado escolhe uma língua como oficial, faz surgir a ideia de línguas minoritárias, demonstrando
que subjaz, a essa opção, interesses econômicos e políticos que marcam definitivamente o campo
da política linguística. Podemos pensar que as escolhas não são neutras, pois, ao definir o status
de uma língua, são levados em conta interesses que instauram e fazem permanecer o poder,
construindo e desconstruindo desigualdades linguísticas e sociais, instaurando a intolerância, o

24 Ricento (2009) destaca  a relevância de compreendermos a política linguística dentro de um campo
interdisciplinar, dentro das Ciências Humanas e Sociais.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4130



preconceito e o distanciamento entre os falantes. Nesse processo, há julgamentos em relação ao
que é melhor, mais valorizado, mais importante, mais rentável e o apagamento de culturas e
falares genuínos.

Assim, podemos pensar que há uma relação entre os diversos tipos de planejamento,
sendo possível verificar que, em algumas situações, o planejamento de corpus pode afetar o
planejamento de status e de aquisição, porque, à medida que uma língua adquire prestígio entre
seus usuários, tende a favorecer o seu ensino para as crianças e jovens, influenciando-lhes  o uso
e a aprendizagem.

Nos estudos realizados por Spolsky (2004), o autor apresenta uma concepção de
política linguística com a ideia de três componentes que se interrelacionam: as práticas de
linguagem,  as crenças e as ideologias sobre a linguagem, e as ações de administração e
intervenção na linguagem, que podem ser compreendidas como políticas linguísticas praticadas,
percebidas e declaradas. Essa concepção ampliada de Spolsky ajuda-nos a refletir sobre as
políticas linguísticas praticadas, que são comumente desenvolvidas pelos falantes, e sobre aquelas
constantes em regulamentos, leis, entre outros documentos. Podemos pensar que

[...] a política linguística existe mesmo naqueles contextos em que ela não foi
explicitada ou estabelecida oficialmente. Muitos países, instituições e grupos sociais não
têm uma política linguística formal, de modo que a natureza de sua política linguística
deve ser derivada a partir do estudo de suas práticas e crenças linguísticas. Mesmo
naqueles contextos em que há uma política linguística formal, seu efeito nas práticas
linguísticas não é garantido nem consistente. (SPOLSKY, 2004, p. 13).

Tomando como referência a concepção de Spolsky (2004), as políticas linguísticas
declaradas podem ser compreendidas como os esforços observáveis e explícitos realizados por
alguém, ou por um grupo de pessoas que tem ou reivindica autoridade sobre os participantes em
um dado domínio, para modificar suas práticas e crenças. Esse terceiro componente da política
linguística, também chamado planejamento por outros estudiosos, é nomeado por Spolsky (2009)
como gestão, justamente por englobar as ações de grupos visando gerir a língua através do uso de
uma autoridade, instância ou instituição, para mudar as práticas.   Nessa perspectiva, as leis,
regulamentos, pareceres, parâmetros, referenciais e  outros documentos que regulam,
normatizam, orientam, controlam, estabelecem e influenciam as práticas e as crenças dos falantes
são tomados como políticas linguísticas declaradas. Os estudos do autor são determinantes para
um novo rumo das pesquisas em Política Linguística, pois colocam no mesmo patamar as
práticas, as ideologias e a gestão da língua, rompendo com as pesquisas que o antecederam e que
separavam política e  planejamento linguístico.

Assim, a concepção de Política Linguística de Spolsky será tomada como referência
nesse trabalho, com o objetivo de apoiar a discussão e a análise das políticas declaradas para os
povos indígenas no Brasil.

4. Políticas declaradas para os povos indígenas

O Brasil pode ser considerado um país plurilíngue devido a pluralidade de línguas
faladas em seu território. Essa diversidade linguística, no entanto, está ameaçada por causa do
número reduzido de falantes por língua. Maher (2010, p. 117) afirma que, "além do português,
são faladas, hoje, em nosso país, mais de 222 línguas [...]. Dessas línguas, pelo menos 180 são
línguas indígenas [...]". Essas 180 línguas encontram-se em situação de risco de desaparecimento
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devido ao número reduzido de falantes e à falta de políticas linguísticas que ajudem a preservar, a
valorizar e a divulgar entre os seus membros a própria língua, dando um sentido de
pertencimento e identidade ao grupo. O número reduzido de falantes de algumas línguas
minoritárias mostra a vulnerabilidade linguística que muitos povos indígenas estão enfrentando.

Ao olharmos o mapa do Brasil, na época da colonização, podemos ver o território
brasileiro coberto por populações indígenas, reunidas por agrupamentos linguísticos, com
características muito peculiares. De acordo com Rodrigues (1993), quando os portugueses
chegaram ao Brasil, existia aqui cerca de 6 milhões de indígenas e 1.175 línguas.  Se
compararmos os números da época da colonização com os atuais, podemos verificar a notável
diminuição da população indígena. Para agravar a situação, Braggio (2001) apresenta em sua
pesquisa dados que mostram mais claramente a situação, ao afirmar que, das 180 línguas
indígenas, quase um terço pertence a grupos com menos de 100 pessoas, 136 pertencem a grupos
com menos de mil, e somente 7 línguas têm grupos com mais de 10 mil pessoas.

Esses dados nos fazem pensar sobre o pequeno número de falantes de cada língua, e o
comprometimento de sua permanência, pois sabemos que, quanto menor o grupo de falantes de
uma língua, mais facilmente ela pode se extinguir. Estudiosos da língua, como Calvet (2007) e
Maher (2010), afirmam que as causas para esse comprometimento devem-se principalmente à
falta de documentação e de implementação de políticas por parte do Estado que efetivamente
ajudem a manter as línguas dessas comunidades. Altenhofen (2013) amplia essa ideia e
argumenta que as políticas têm de ser transdisciplinar e intercultural. Isto significa que elas
devem se  voltar não apenas para as comunidades de falantes, seu inventário e reconhecimento,
mas, principalmente, devem incluir entre seus objetivos a educação linguística das pessoas que
direta ou indiretamente podem influenciar o status das línguas minoritárias.

Mas, se fizermos uma retrospectiva, veremos que a história começou com um
processo de negação das línguas que existiam no território, desde a sua colonização, sendo
marcada pela imposição e institucionalização da língua portuguesa aos indígenas. Mariani (2004)
afirma que essa ação fazia parte do projeto colonizador português de civilizar o Novo Mundo,
apoiando-se em uma educação católica ministrada por padres e jesuítas portugueses, que tinham
como pressupostos os ideais do imaginário da relação língua-nação vigentes do século XVI ao
XVIII. A colonização linguística fazia parte de um projeto mais amplo e ideológico da coroa
portuguesa que se consistia na sua legitimação nacional por meio da imposição da língua
portuguesa.

4.1. Diretório dos índios

O Diretório dos índios25 pode ser considerado a primeira política declarada, elaborada
para o território brasileiro, que ajudou a demarcar o status da língua portuguesa e a negar as
línguas faladas na colônia. O Diretório dos índios26, lei promulgada em 1755 por Marquês de
Pombal,  tinha como objetivo a integração dos indígenas à sociedade portuguesa, aproximando-os
do modo de vida considerado civilizado e em consonância com a cultura dos brancos
colonizadores.

25 ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos índios: um projeto de civilização no Brasil do século XVIII.
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1997.
26O Diretório dos índios estabeleceu a substituição da língua geral,  o nheengatu, pela língua portuguesa. Antes dessa
intervenção, o nheengatu era falado em todo território, e a língua portuguesa, apenas nos principais centros.
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A sua proposta consistia em conter a diversidade linguística do país, regular as
relações entre o Português e as línguas faladas pelos indígenas, bem como garantir a vitalidade e
a permanência entre os falantes da língua do colonizador. Além disso, existia a preocupação por
parte dos colonizadores de manter a ideologia constitutiva do sentido de língua para Portugal, a
ideia de língua e nação estando, portanto, conjugadas em termos da formação de uma
comunidade linguístico-jurídica distintiva de um povo (MARIANI, 2004).

O artigo 6 do Diretório traz o objetivo do colonizador  e estabelecia que

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações, que conquistaram
novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser
indisputável que este é um dos meios mais eficazes para  desterrar dos povos rústicos a
barbárie dos seus antigos costumes; e ter mostrado a experiência, que ao mesmo passo,
que se introduz neles o uso da língua do príncipe, que os conquistou, se lhes radica
também o afeto, a veneração, e a obediência ao mesmo príncipe. Observando pois todas
as nações polidas do mundo este prudente, e sólido sistema, nesta conquista se praticou
tanto pelo contrário, que só cuidarão os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso
da língua, que chamaram geral; invenção verdadeiramente  abominável,  e diabólica,
para que privados os índios de todos aqueles meios, que os podiam civilizar,
permanecessem na rústica, e bárbara sujeição, em que até agora se conservaram. Para
desterrar este perniciosíssimo abuso, será um dos principais cuidados dos diretores,
estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo
por modo algum, que os meninos, e meninas, que pertencem as escolas, e todos aqueles
índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua própria das suas
nações, ou da chamada geral; mas unicamente da portuguesa, na forma, que Sua
Majestade tem recomendado com repetidas ordens, que até agora se não observaram
com total ruína espiritual, e temporal do Estado (ALMEIDA, 1997).

O Diretório continha as diretrizes organizadas pelo colonizador português com
objetivo de estabelecer normas para a vida social na colônia, com a imposição do ensino da
língua portuguesa e a implantação do monolinguismo. A concepção monolíngue, defendida no
Diretório, consistia no aprendizado da língua portuguesa pelos indígenas e em sua utilização nas
atividades sociais da colônia, compreendendo que o aprendizado da língua dotaria os índios de
sentimentos bons, como civilidade e obediência ao comando português, transformando-os em
servos. Como política declarada, elaborada pelo colonizador, o Diretório representava a união do
Estado, da Igreja e do direito, fortalecendo o poder da coroa portuguesa no território,
estabelecendo a dominação sobre o seu povo. Garcia (2007) afirma que a tentativa de impor aos
índios a língua portuguesa tinha como objetivo formar um contingente populacional suficiente
para habitar as suas fronteiras, garantindo, assim, a permanência dos seus domínios.

Podemos pensar que o diretório tem, no centro de suas ideias, o imperialismo
linguístico que, na visão de Phillipson (2012) embasa-se em ideologias de superioridade racial e
linguística e se caracteriza por uma forma de "linguicism", por ser estrutural, ideológico e
hegemônico. Para tanto, centra-se na exploração, injustiça, desigualdade e hierarquias que
privilegiam o uso das línguas dominantes e na defesa de direitos desiguais para os falantes de
diferentes línguas, sendo o uso da língua subtrativo. Tal ideologia de superioridade racial e
linguística encontra-se expressa no diretório ao declarar que, ao aprender a língua portuguesa, os
indígenas perderão a barbárie própria da sua cultura, e que o domínio de uma outra língua lhes
trará virtudes  como a obediência, o afeto e a veneração, qualidades que, aos olhos do estrangeiro,
os índios não possuem.
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No Diretório também está presente a ideia subtrativa da língua indígena, ou seja, a
língua que deveria ser aprendida pelos indígenas, considerada superior, isto é, a língua
portuguesa, que representava a ideologia portuguesa e suas virtudes. As línguas indígenas não
poderiam ser utilizadas pelos meninos e meninas, pois representavam o estado primitivo e a sua
condição de inferioridade. Tal intransigência para com o uso da língua é reforçada nos seguintes
termos: "[...] não consentindo por modo algum, que os meninos, e meninas, que pertencem as
escolas, e todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua
própria das suas nações, ou da chamada geral27; mas unicamente da portuguesa [...]". O uso da
expressão modalizadora "de modo algum" ressalta a arbitrariedade da lei que mostra a força e a
superioridade daqueles que vão executá-la. Ao  referir-se a língua que os meninos e meninas
deverão aprender, novamente utiliza a palavra "unicamente". A intenção é fazer com que os
indígenas deixem de ser "primitivos" e tornem-se cidadãos "civilizados", falantes da língua
portuguesa, compondo uma  nova identidade "civilizada". Para Mariani (2004, p. 28), "[...]A
colonização linguística resulta de um processo histórico de encontro entre pelo menos dois
imaginários linguísticos constitutivos de povos culturalmente distintos - línguas com memórias,
histórias e políticas de sentidos desiguais [...]". Esse encontro, no entanto, não se dá de forma
amistosa. Mas é um encontro desigual, de imposição de uma língua e de subtração da outra. Um
encontro no qual prevalece a língua da coroa, impondo-se de forma arbitrária, por meio da
proibição e da violência.

No Diretório é possível perceber que não houve um planejamento de status referente
à língua indígena, pois a intenção era aniquilar, subtrair, impedindo a utilização da língua
indígena em praticamente todos os espaços sociais. A política linguística da coroa portuguesa
tinha a intenção de impedir o uso das línguas indígenas, porque rejeita a identidade daquele povo
e quer mudá-los, transformando-os em civilizados. Acreditam que, ao impor a língua, terão o
domínio absoluto sobre o território e sobre as mentes daquelas pessoas.

Mas a língua é movimento, é dinâmica, e, na tentativa de ensinar os povos indígenas
a língua portuguesa, submetendo-os à violência, esquecendo a  diversidade linguística e a cultura
na qual estão sedimentadas, provoca reações, confrontos, silenciamento,  resistência que acabam
por configurar o surgimento de uma língua própria com a assimilação das características
peculiares desse povo, com marcas desse plurilinguismo, com assimilação de características das
línguas faladas aqui e a do colonizador.

4.2. Constituição de 1988

Embora antes de 1988, possamos constatar algumas iniciativas relacionadas à
proteção da língua brasileira, trazendo expressões como, língua nacional, idioma nacional,
gramática da língua nacional, nenhuma menção é feita sobre a língua indígena. Somente a partir
da Constituição de 1988, a língua dos povos indígenas começa a ganhar destaque, proteção e
respeito na legislação brasileira. De acordo com Grupioni (2001, p. 95), "toda legislação anterior
foi marcada por diretrizes protetoras que apostava na gradual assimilação e integração dos povos

27 Recebem o nome de língua geral, no Brasil, línguas de base indígena praticadas amplamente em território
brasileiro, no período de colonização. A língua geral é uma língua franca. No século XVIII havia duas línguas gerais:
língua geral paulista, falada ao sul do país, no processo de expansão bandeirante, e a língua geral amazônica ou
nhengatú, usada no processo de ocupação amazônica. Destas duas línguas gerais, somente o nheengatú continua a
ser utilizado entre os indígenas de diferentes etnias, habitantes da região norte do país.
Disponível em: http://www.labeurb.unicamp.br/elb/indigenas/lingua_geral.html
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indígenas à comunhão nacional, porque os entendia como uma categoria transitória e fadada à
extinção[...]". Com a promulgação da Constituição de 1988, há um olhar para a
diversidade do povo brasileiro, garantindo-lhes direitos que ajudam a valorizar e fortalecer a
língua materna de cada grupo de falantes. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a
Constituição que ficou conhecida como "Constituição Cidadã", justamente por apresentar
conquistas e definir direitos dos cidadãos em diferentes instâncias, direitos de ordem social e
política. Para sua elaboração foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que contou com a
participação de 559 congressistas (senadores e deputados federais sob a presidência do senador
Ulisses Guimarães). A proposta constitucional nasce sob o desejo da sociedade por um Estado
democrático, visto que estávamos entrando em uma etapa em que o espírito de redemocratização
do país tomava conta dos sentimentos do povo em todos os segmentos sociais. Nesse sentido, a
Constituição deveria retratar esse sentimento, bem como consistir em uma carta que mostrasse
não apenas a realidade do país, mas que demonstrasse uma nação voltada para o futuro,
progressista e humana. Conforme diz Gabriele Sapio (2010), a Constituição brasileira de 1988
proporcionou avanços no que diz respeito à questão educacional, destacada nos dispositivos
constitucionais que tratam exclusivamente da educação e do direito social público subjetivo,
garantindo a sua aplicação e abrangência para todas as camadas que compõem a sociedade
brasileira.

Ao dedicar um capítulo inteiro à educação, a Constituição demonstra a relevância
desse tema, destacando-o como direito humano e social de cada cidadão brasileiro, estabelecendo
que a educação é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. A partir da promulgação
da lei, o Estado passa a assumir a responsabilidade para com a manutenção e com a oferta da
educação publica e gratuita para todos os cidadãos brasileiros.

No capítulo III da Constituição, com o título "Da educação, da cultura e do desporto",
na seção I, da Educação, é estabelecido, no artigo 205: "A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho"(BRASIL, 1988). Ao estabelecer que a educação é um direito de todos os
brasileiros, a Constituição abriga a diversidade da população, incluindo grupos minoritários e
segmentos sociais que estavam à margem do processo educativo,  desabrigados da assistência do
Estado e das garantias de oferta e manutenção da Educação. De acordo com Herkenhoff (2001,
p. 219), a Constituição está dizendo que ninguém pode ser excluído dela, ninguém pode ficar
fora da escola e ao desabrigo das demais instituições e instrumentos que devem promover a
educação do povo. Assim, o princípio democrático da igualdade de direitos torna a carta maior
progressista e humana, ao estabelecer que todos, indistintamente, devem ter direitos iguais e
receber atenção e cuidados por parte do Estado, tendo sua cultura e língua valorizados.

A Constituição traz alguns aspectos que demonstram esse olhar humano para o seu
povo e para a diversidade de sua cultura, pois, pela primeira vez, a educação indígena está em
pauta nos artigos da carta maior do país. No capítulo sobre educação, a Constituição assegura às
comunidades indígenas uma educação escolar, em seu artigo 210, dizendo que "serão fixados
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais". O parágrafo 2º, do mesmo
artigo, diz que “o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem” (BRASIL, 1988).

Ao analisar o texto legal, podemos destacar a palavra "assegurada" que, nessa
situação, marca o direito dos povos indígenas de terem uma educação em língua materna,
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apresentando, pela primeira vez, a ideia de uma educação escolar que respeita as especificidades
da língua e cultura indígenas. Esse aspecto inédito no documento oficial  mostra a disposição do
Estado (o assegurador) em garantir tal educação. Também ganha destaque o respeito as
peculiaridades culturais dos indígenas ao afirmar que serão assegurados, a eles, processos
próprios de aprendizagem. Esse aspecto marca a compreensão do Estado no sentido de que os
povos indígenas têm uma cultura diferenciada e que, por isso, necessitam de processos de
aprendizagem que levem em conta essa especificidade.

Nesse sentido, a Constituição de 1988 se consolida como documento que permite a
garantia dos direitos dos cidadãos, dando-lhes garantias constitucionais de que o Estado assumirá
responsabilidade para com a modalidade educação escolar indígena, abrindo caminhos para que
novas regulamentações, leis, parâmetros,  referenciais, enfim, um aparato legal pudesse ser
constituído, dando condições adequadas para o cumprimento dos direitos sociais à educação.

Em suas disposições amplas e objetivas, a Constituição destaca a relevância da
educação como um dos direitos sociais, públicos de cada cidadão brasileiro. Com sua redação
inédita, provoca a sociedade e, ao mesmo tempo, suscita novas leis, que possam complementá-la,
dando mais dinamicidade às instituições responsáveis por efetivar o processo educativo no país.
Nesse sentido, os movimentos sociais têm papel relevante, pois eles reivindicam novas propostas
que possam ampliar e dotar o país de um sistema educacional mais moderno e que atendam o
crescimento e desenvolvimento da sociedade.

Os desdobramentos das disposições contidas na Constituição preenchiam, naquele
contexto, as pautas das reivindicações e dos clamores da sociedade, e sua realização podiam dar
conta das demandas dos educadores e de toda a sociedade,  com a elevação dos níveis de
escolarização e acesso de todos, indistintamente à escola, respeitando a diversidade da sociedade
brasileira.

Um dos primeiros desdobramentos da Constituição de 1988 realizou-se em 1991,  por
meio da Portaria Interministerial nº 559/91. O Ministério da Educação - MEC passou a assumir a
responsabilidade antes atribuída à FUNAI. A partir desse momento, organizaram-se, em cada
Estado, Núcleos de Educação Indígena, que garantiriam às populações indígenas o respeito a
cultura e a língua desses povos, bem como propiciariam condições para que as escolas indígenas
pudessem funcionar em condições adequadas conforme recomendava a lei. Concomitantemente
criaram-se a Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas e o Comitê Escolar Indígena que
tinham como integrantes: antropólogos, linguistas, técnicos de diversos órgãos do governo. Esse
Comitê teve um papel importante na definição das políticas nacional de educação escolar
indígena.

4.3. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96

Depois de longo debate e negociação no Senado Federal, em 1996 foi promulgada a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB-, lei nº 9394/1996. Ela nasce, trazendo em
sua essência, os princípios estabelecidos pela nova Constituição com o intuito de dar
cumprimento, bem como assegurar direitos fundamentais à educação a todos os cidadãos
brasileiros indistintamente, contemplando o caráter progressista e humano trazidos pela carta
maior com uma sistematização técnica, concisa e moderna. Na visão de Sapio (2010), "se trata de
um diploma legal de alto padrão jurídico e estilístico, em razão do fato de ser abrangente e
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inovadora em termos de conteúdo bem como de ser revestido de uma forma legislativa moderna e
tecnicamente correta".

No capítulo 32, a LDB reafirma o que fora estabelecido pela Constituição, e, no seu
parágrafo § 3º, diz que "O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios
de aprendizagem"(BRASIL, 1996). Essa aparente repetição dos termos ajuda a reiterar os direitos
dos povos indígenas que serão contemplados também pela LBD, dando efetivo apoio legal para
sua realização.

Dando continuidade às bases legais para a educação escolar para os povos indígenas,
o artigo 78, inciso I, da LBD estabelece que

o Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à
cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e
pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas,
com os seguintes objetivos:
I. proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências [...] (BRASIL, 1996).

Vamos analisar mais detidamente cada parte do artigo acima, para que possamos
compreender as ações e desdobramentos pretendidos. Podemos perceber inicialmente que há a
intenção de uma parceria com as agências de fomento à cultura e de assistência aos índios. Nesse
contexto, podemos inferir que a parceria seria entre o Ministério da Educação-MEC, o
Ministério da Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN, e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, criada com a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro
de 1967.

Destacamos que a FUNAI, em 1996, tinha 43 anos de existência, portanto, é uma
instituição sólida, com objetivos amplos que iam, desde promover políticas para o
desenvolvimento sustentável das populações indígenas, aliar a sustentabilidade econômica, à
socioambiental até monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas ocupadas por populações
indígenas e prevenir conflitos em terras indígenas. Mas a parceria foi efetivamente realizada a
partir da publicação do Decreto nº 7.387, de  9 de dezembro de 2010, que institui o Inventário
Nacional da Diversidade Linguística - INDL, criado pelo IPHAN, órgão subordinado ao
Ministério da Cultura. O inventário foi fundamental para conhecer e sistematizar informações
sobre as línguas minoritárias, pois tinha como objetivos identificar, documentar, reconhecer e
valorizar as línguas portadoras de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira.

Tendo como principal atribuição mapear, caracterizar e diagnosticar as diferentes
situações relacionadas à pluralidade linguística brasileira, sistematizando esses dados em
formulário específico, o INDL possibilitou conhecer e identificar a diversidade de línguas faladas
no país e, a partir dos dados obtidos, subsidiar a construção dos planejamentos e a elaboração de
políticas  linguísticas, baseando-se nos reais contextos culturais e sociais dos povos indígenas.
Nessa dimensão, o inventário tornou-se um instrumento imprescindível, uma vez que ajudou a
regular e planejar ações tanto no plano local quanto no mais amplo, contando com as diversas
instituições envolvidas. A partir dos dados coletados, foram estabelecidas categorias, ficando as
línguas divididas da seguinte forma: 1. línguas indígenas; 2. variedades dialetais da língua
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portuguesa; 3. língua de imigração; 4. línguas de comunidades afro-brasileiras; 5. línguas
brasileiras de sinais; 6. línguas crioulas.

Essa classificação ajudou a conformar o panorama das línguas existentes no país, bem
como dividiu as competências de instituições e órgãos que ficariam responsáveis por cada uma
delas, possibilitando a elaboração de políticas linguísticas mais precisas e que  atendessem às
peculiaridades de cada língua.

O artigo 79,  da LDB, estabelece que

A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados
de ensino e pesquisa.
§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de

Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena;

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação
escolar nas comunidades indígenas; III - desenvolver currículos e programas específicos,
neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; IV -
elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.

Alguns aspectos podem ser destacados no artigo acima: a educação intercultural, as
parcerias com as instâncias que detêm o conhecimento teórico e técnico para fortalecer o ensino e
a pesquisa, a realização de planejamentos de forma conjunta com as comunidades indígenas e a
formação de professores28.  Além disso, o governo, através do MEC, se propõe a apoiar
financeiramente essas iniciativas subsidiando a educação escolar indígena, ressaltando que a
alçada para realização das ações seria dos sistemas de ensino. Nesse caso, espera-se que os
sistemas de ensino estadual e municipal estabeleçam parcerias com Universidades, órgãos de
fomento, Organizações Governamentais e Não Governamentais - ONGs, para realizar a educação
intercultural, em conformidade com a lei.

Podemos perceber que tanto o artigo 78 quanto o 79, da LDB 9394/96, tratam da
valorização da língua indígena, ou seja, são políticas declaradas, estabelecidas pelo governo
através do MEC, mas que incidem diretamente no status das línguas indígenas. Podemos
perceber que essas leis e resoluções têm como objetivos assegurar direitos aos povos indígenas a
uma educação em  língua materna, como forma de ajudar a valorizar a língua indígena.
Concordamos com Cooper (1989), quando afirma que as leis, decretos e regulamentos ajudam a
constituir o prestígio de determinada língua e podem estabelecer hierarquias entre elas.

4.4. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas

Dando prosseguimento ao que fora determinado pela Constituição de 1988 e pela
LDB, 9394/1996, que estabelece o atendimento diferenciado da escola indígena, bem como o
respeito à diversidade cultural e à educação em língua materna, com uma educação bilíngue e
intercultural, o MEC organizou os Referenciais Curriculares Nacionais para as Escolas Indígenas

28 Para conferir pesquisas que enfocam a política linguística no Brasil, ler Cunha (2008), Buratto (2010), Maher
(2011).
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- RCNEI29, visando sistematizar ainda mais as políticas públicas  voltadas para os povos
indígenas.

A construção do documento procura atender a solicitação de estudiosos da educação e
da cultura indígena, de educadores índios e não índios, pessoas que direta ou indiretamente, estão
envolvidas com projetos e ações voltados para os povos indígenas, na medida em que se deram
de forma compartilhada e coletiva, sendo parte de uma política pública de educação escolar
indígena. Nessa perspectiva, o RCNEI fundamenta-se na ideia de que o Brasil é “uma nação
constituída por uma grande variedade de grupos étnicos” e que os povos indígenas têm o direito
de “decidirem seu destino, fazendo suas escolhas, elaborando e administrando autonomamente
seus projetos de futuro”(BRASIL, 1998, p. 22-23).

O documento contém princípios e fundamentos gerais de ensino para as várias áreas
de estudo, visando a educação escolar indígena, e constitui uma proposta aberta, cuja intenção é
apoiar as práticas de professores, técnicos e estudiosos da educação escolar indígena, de modo
que possam orientar as práticas pedagógicas que desenvolvem. Este documento "não deve ser
reconhecido como ações programáticas fechadas em uma 'grade', mas deve ser pensado  e
aplicado nas séries ou ciclos  iniciais ou finais, dependendo da situação de cada escola em
particular" (BRASIL, 1998).

O Referencial pode ser considerado uma política de ensino e aprendizagem, um
instrumento para o planejamento de aquisição, uma vez que não é uma lei ou decreto, mas apenas
uma orientação que, segundo os organizadores, não tem cunho prescritivo, mas apenas orientador
das práticas pedagógicas realizadas nas escolas indígenas. Este Referencial está dividido em
duas partes. Na primeira parte, que tem como título "Para começo de conversa", traz os
fundamentos políticos, históricos, legais e antropológicos para uma proposta de educação escolar
indígena, tendo como destinatários principais os agentes que atuam nos sistemas estaduais,
municipais e demais órgãos.

Na segunda parte, que recebe  o título de "Ajudando a Construir os currículos das
escolas indígenas", o objetivo é fornecer referências para a prática pedagógica dos professores e
orientar a construção do currículo das escolas indígenas. Nessa parte, o enfoque está nas salas de
aula dos cursos de formação de professores indígenas, tendo como principais destinatários os
professores índios e não índios que atuam nas escolas indígenas. As propostas apresentadas
orientam-se por uma abordagem participativa, tendo como estratégia metodológica a discussão e
a reflexão dos educadores, a partir de referências apoiadas na realidade de cada comunidade.

Destacamos ainda que o referencial apresenta uma discussão sobre alguns conceitos
que  foram mencionados e estabelecidos pela Constituição de 1988 e pela LDB, quais sejam:
educação escolar bilíngue, educação intercultural e escolas indígenas, entre outros. Esses
conceitos são retomados e trazidos à tona no referencial para que possam ser melhor
compreendidos pelos educadores, devido às peculiaridades desse tipo de educação, e para que
não se cometa o equívoco de apenas transpor o currículo das escolas tradicionais para as escolas
indígenas, esquecendo-se das singularidades da cultura, línguas e diversidade desses povos.

O documento não apresenta uma divisão de conteúdos por série ou etapa, visando não
dividir ou delimitar, por idades, as áreas de estudos ou os conteúdos. Essa forma de organização
permite que os educadores possam ampliar, refletir e aplicar a proposta dentro dos contextos que
identificam como mais adequados para cada conteúdo. Sendo assim, o documento orienta que a

29 Conferir pesquisa sobre o assunto, "A escola indígena Kaingang e o referencial curricular nacional para as escolas
indígenas", de GARCIA BELZ, Karina Cristiane. Disponível em: http://revistadaesab.com/?p=159
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prática pedagógica do educador deve ser fruto de uma reflexão sobre a realidade e da percepção
do interesse dos alunos. Para tanto, sugere a definição coletiva dos temas que serão abordados e
da metodologia que será desenvolvida, escolhendo a mais adequada para cada atividade: se em
grupo ou individual;  se em sala ou fora dela;  no tempo de duração de cada atividade, nos
materiais que vai utilizar e em como avaliar.

Em relação ao ensino de línguas, o Referencial apresenta a perspectiva bilíngue
como central para a educação escolar indígena. Embora o RCNEI não seja uma lei, entendemos
que ele incide e interfere na prática educativa dos professores e, consequentemente, em seus
alunos, afetando diretamente o status da língua indígena diante de seus usuários e da sociedade
de modo mais amplo. A intencionalidade de valorização da língua está explicitada na afirmativa:
"[...] A inclusão de uma língua indígena no currículo escolar tem a função de atribuir-lhe o status
de língua plena e de colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua
portuguesa, um direito previsto pela Constituição Brasileira" (BRASIL, 1998, p. 118). O
documento demonstra, para os professores, que é preciso aproximar a língua indígena da
comunidade indígena, valorizando-a diante dos próprios usuários. Assim, ao propor um currículo
que se assenta em uma base intercultural e bilíngue, respeitando as línguas e a cultura dos povos
indígenas, o referencial assume também o papel de instrumento para o planejamento de status,
bem como para o planejamento de aquisição. De acordo com Cooper (1989, p. 33),

quando o planejamento é direcionado para aumentar os usos da língua, ele pode ser
considerado planejamento de status. Mas quando ele é direcionado para aumentar o
número de usuários, falantes, escritores, ouvintes e leitores então há uma categoria
analítica separada [a  da aquisição] como foco do planejamento linguístico.

A afirmação do autor leva-nos a pensar sobre a complexidade que consiste em
implantar uma política linguística. Embora nesse trabalho estejamos enfatizando as políticas
linguísticas declaradas e os planejamentos de status e de aquisição, não podemos deixar de
observar que os outros tipos de planejamento tendem a ser mobilizados para que uma
determinada política linguística possa se realizar . Conforme reitera Cunha (2008, p. 8), "grande
parte das línguas indígenas, para serem inseridas nas escolas bilíngues que iriam surgir daí, ainda
careciam de um planejamento de corpus: no caso de línguas originalmente ágrafas". Sabemos que
algumas línguas indígenas não possuíam estudos linguísticos sobre elas, fato esse que dificultava
muito a implantação de uma educação bilíngue. Sendo assim, compreendemos que o
planejamento de corpus seria uma etapa fundamental e que antecede o planejamento de
aquisição.

Trazemos essa observação para refletirmos sobre a necessidade de uma equipe
multidisciplinar, que possa dar conta das diversas áreas de conhecimento e da complexidade do
trabalho com a linguagem. Nesse sentido, concordamos com Spolsky (2009), quando afirma que
uma teoria da gestão da língua não necessariamente precisa dar conta apenas dos aspectos
linguísticos, sendo fundamental a análise de políticas linguísticas, pois elas refletem o contexto
social, político, econômico, religioso, ideológico e emocional, no qual os falantes encontram-se
em interação. Corroboramos a ideia do autor, uma vez que entendemos que uma política
linguística deve estar  imbricada no conhecimento mais profundo do grupo de falantes, de suas
peculiaridades, de sua história e cultura.

4.5. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena
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Outro documento fundamental para a implantação de políticas públicas para os povos
indígenas, no âmbito da educação escolar, é a Resolução CEB nº 3, de 10 de novembro de 1999,
que fixa as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. A resolução cria
mecanismos efetivos para a garantia do direito dos povos indígenas a uma educação de qualidade,
conforme preceitua a própria lei.

O documento inova, ao trazer em seu bojo a criação da categoria escola indígena, e
resolve em seu artigo 1º:

estabelecer, no âmbito da Educação Básica, a estrutura e o funcionamento das escolas
indígenas, reconhecendo-lhes a condição de escolas com normas e ordenamento jurídico
próprios e fixando as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, visando à
valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua
diversidade étnica (BRASIL, 1999).

A justificativa para a criação da categoria escola indígena, explicitada no Parecer
14/99 visa assegurar, às escolas indígenas, autonomia, tanto no que se refere ao projeto
pedagógico, quanto ao que se refere ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção
do cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas decisões
relativas ao funcionamento da escola (BRASIL, 1999). A resolução ajuda no fortalecimento da
gestão das escolas que estavam em funcionamento de maneira rudimentar e incentiva a criação de
outras escolas de forma mais ordenada, a partir da elaboração dos projetos pedagógicos pelos
próprios educadores, com a participação de toda a comunidade. As diretrizes também
representam um avanço no que diz respeito à construção de um currículo que leve em
consideração as peculiaridades e especificidades da cultura indígena, respeitando suas
características culturais.

Em relação à estrutura e organização da escola indígena, o artigo 2º, e seus incisos,
diz que

Constituirão elementos básicos para a organização, a estrutura e o funcionamento da
escola indígena
I - sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se
estendam por territórios de diversos estados ou municípios contíguos;
II -exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;
III- ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas, como uma das
formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo;
IV- a organização escolar própria.

O tamanho e as características do território nacional provocam dificuldades, tanto
para a criação de novas escolas, quanto para a organização pedagógica e manutenção daquelas já
existentes. Sabemos que as peculiaridades de um território tão amplo impossibilitam ações que
visem a reestruturação das escolas e ocasionam a exclusão de determinadas populações indígenas
que se encontram praticamente isoladas e, por isso, afastadas dos processos educativos formais.

A criação da categoria escola indígena vem marcar a identidade dos cidadãos
brasileiros  índios, assegurando o direito a uma educação que lhes garanta melhores condições de
aprendizagem, com uma educação em língua materna, bilíngue  e intercultural, como já
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preceituava as leis que antecederam as diretrizes. Maher (2010) diz que há uma relação estreita
entre políticas linguísticas e políticas de identidade. Para isso, as escolas, situadas nas terras
indígenas, quando devidamente organizadas e formalizadas de acordo com o sistema de ensino
estadual e com as normas específicas de funcionamento editadas pela União, receberão apoio
financeiro para sua manutenção. Nessa perspectiva, as diretrizes estabelecem condições de
funcionamento e caracterizam as instituições educativas como aptas para receberem o apoio da
União, apresentando alguns elementos essenciais que deverão ser levados em consideração para
sua organização: o espaço territorial que ocupam, o atendimento aos estudantes índios, o ensino
em língua materna da comunidade, bem como a forma de organização escolar própria.

Uma leitura atenta da Resolução 3/99 nos permite destacar a ênfase dada  à
organização, à estrutura e ao funcionamento da escola indígena, uma vez que as regulamentações
que a antecederam não aprofundaram essa questão, deixando lacunas que precisavam ser
preenchidas de forma mais específica, principalmente por se tratar de grupos indígenas que têm
peculiaridades culturais e históricas que devem ser respeitadas. Esse aspecto dá, à resolução 3/99,
grande importância, uma vez que ela ajuda a consolidar os preceitos estabelecidos pela
Constituição de 1988 e os princípios assegurados pela LDB 9394/96.

Em relação à formação de professores das escolas indígenas, a Resolução 3/99, no
artigo 6º, em seu parágrafo único, estabelece que "será garantida aos professores indígenas a sua
formação em serviço e, quando for o caso, concomitantemente com a sua própria
escolarização"(BRASIL, 1999). Quando consideramos o destaque dado à formação específica
para professores índios no documento, compreendemos que, para o desenvolvimento das
propostas educativas, torna-se imprescindível o investimento na formação de um profissional
conectado à realidade cultural dos povos indígenas. A formação deverá propiciar-lhe
instrumentos para  tornar-se um agente ativo na transformação da escola num espaço verdadeiro
para o exercício da interculturalidade (BRASIL, 1999a).

Para isso, a resolução 3/99 cria a carreira própria do magistério indígena e concurso
público diferenciado para ingresso na carreira, dando possibilidade para que os grupos indígenas
tenham professores que compreendam a realidade, a língua, os costumes e a história de cada
comunidade, respeitando, assim, a sua cultura, aspecto essencial para uma educação bilíngue e
intercultural, que valorize as características de cada comunidade. As diretrizes fazem isso de
forma organizada, pois, além de destacar a formação em serviço, amplia a possibilidade ao
assinalar no artigo 8º, que "a atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente
por professores indígenas oriundos da respectiva etnia"(BRASIL, 1999).

Como política linguística declarada, as Diretrizes complementam o que já estabelecia
a Constituição de 1988, a LDB 9394/96 e o RCNEI. Entretanto, as diretrizes, ao  discutir a
educação escolar indígena aprofundam o tema gestão dos processos educativos das escolas
indígenas, criando a categoria escola indígena, garantindo autonomia pedagógica e curricular
para as escolas  e regulamentando aspectos essenciais sobre a formação do professor,
estabelecendo critérios próprios para o ingresso na carreira do magistério indígena que incidem
diretamente na regularização  da situação profissional dos professores indígenas.

É destaque ainda a busca no sentido de regulamentar a gestão participativa e
autônoma, tanto dos recursos financeiros, quanto do projeto pedagógico e curricular. Sendo
assim, as Diretrizes influenciam sobremaneira as práticas pedagógicas das escolas, consistindo
ações do planejamento de aquisição e constituindo instrumento legal relevante para a valorização
da língua indígena, pois regulamenta, dá encaminhamentos claros e precisos sobre a formação de
professores indígenas, reconhecendo-lhes a peculiaridade dessa formação e do âmbito específico
de sua atuação, necessitando, portanto, de formação diferenciada.
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5. Conclusão

As leis, regulamentações, referenciais, diretrizes, pareceres analisados nesse trabalho
constituem políticas linguísticas declaradas que ajudam a assegurar o status das línguas
indígenas. Essas leis foram produzidas pelo governo através do MEC, visando garantir os direitos
dos povos indígenas a uma educação escolar bilíngue e intercultural, respeitando as
peculiaridades da cultura e da língua dos povos indígenas.

Se de um lado, tivemos um conjunto de leis publicadas pelo governo federal,
delineando o perfil de uma educação escolar indígena bilíngue e intercultural, como políticas
declaradas, de outro, questionamos se essas políticas são efetivamente praticadas em nosso
território, nas comunidades indígenas,  onde quer que estejam as escolas indígenas, nesse imenso
território. Nesse sentido, compreendemos que as leis escritas e publicadas ganham concretude em
determinados contextos, principalmente no plano legal, mas ainda não são realizadas plenamente
nas práticas educativas realizadas nas escolas indígenas. Percebemos que as políticas linguísticas
declaradas demonstram um Estado moderno, atuante e conectado aos direitos humanos e às
conquistas das minorias linguísticas no plano global, mas as políticas linguísticas praticadas
mostram um Estado engessado e isolado, não conseguindo envolver suficientemente os Estados e
municípios para o trabalho coletivo, com parcerias que possam ajudar a consolidar propostas
mais amplas no plano educacional.

A sequência de leis e regulamentações apresentadas nos mostra o aprofundamento e,
ao mesmo tempo, o embricamento das políticas linguísticas declaradas para os povos indígenas,
na medida em que percebemos um fio condutor que permeia toda a legislação que teve início
com a Constituição de 1988, ganha aprofundamento  com a LDB 9394 de 1996, nos RCNEIs
(1998), e se consolida com as DCNEIs (1999). Esse fio condutor pode ser compreendido como
direito a uma educação em língua materna; uma educação escolar bilíngue e intercultural para os
povos indígenas.

Embora os documentos oficiais citados sejam um instrumento para apresentação e
estabelecimento das políticas declaradas para os povos  indígenas no país,  consideramos que é
fundamental que essas leis e regulamentações sejam efetivamente cumpridas em todo território,
garantindo o direito à educação escolar aos povos indígenas como cidadãos  brasileiros. Por isso,
concordamos com Veiga (2001, p. 137), quando afirma que "[...] o Estado brasileiro não tem
realmente uma política linguística específica para as sociedades indígenas. Tem sim, no nível do
discurso, uma política de educação escolar indígena, qualificada como 'bilíngue, intercultural,
específica e diferenciada [...]".

Como vimos, nos documentos apresentados e na afirmação da autora, as políticas
linguísticas declaradas, voltadas para os povos indígenas estão publicadas, mas não há,
verdadeiramente, uma política de valorização da língua e do fortalecimento da cultura dos povos
indígenas, de modo que eles sejam os atores, organizando propostas e elaborando mudanças que
partam de seus reais anseios. É preciso continuar investindo em ações que visem a formação de
professores indígenas, para que eles mesmos se tornem protagonistas das mudanças necessárias
para a sua comunidade, partindo do conhecimento da vivência que possuem com o grupo.
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