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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 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
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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 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
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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 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 interdisciplinar1.

1 Ricento (2009) destaca  a relevância de compreendermos a política linguística dentro de um campo
interdisciplinar, dentro das Ciências Humanas e Sociais.
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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 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
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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 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
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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 índios2 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 índios3, 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.

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

2 ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos índios: um projeto de civilização no Brasil do século XVIII.
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1997.
3O 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.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4087



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.

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 geral4; 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

4 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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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 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.
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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,
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.
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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 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
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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 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 professores5.  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

5 Para conferir pesquisas que enfocam a política linguística no Brasil, ler Cunha (2008), Buratto (2010), Maher
(2011).
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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 - RCNEI6, 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

6 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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documento orienta que a 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.
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4.5. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena

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
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
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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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