
1 

 

 
 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Letras 
 

 

Ideologias linguísticas e políticas de línguas indígenas: estudo comparativo 

no Brasil e no México a partir de 1988 
 

 

 

CLAUDIA C. MARTÍNEZ RIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ, março de 2015 



2 

 

 
 
 
 

 

 

Ideologias linguísticas e políticas de línguas indígenas: estudo 

comparativo no Brasil e no México a partir de 1988 
 
 
 
 

 

CLAUDIA C. MARTÍNEZ RIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada no programa de Pós-Graduação 
em Estudos de Linguagem, do Instituto de Letras da 
Universidade Federal Fluminense, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Estudos de Linguagem, 
na área de concentração em Linguística, linha de 
pesquisa: História, política e contato linguístico. 
 

Orientador: professor Xoán Carlos Lagares   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ, março de 2015 



3 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

_______________________________ 
Prof. Dr. Xoán Carlos Lagares 

(Universidade Federal Fluminense – UFF)  

 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Mônica Maria Guimarães Savedra 

(Universidade Federal Fluminense – UFF) 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. José Ribamar Bessa Freire 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ) 

 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Consuelo Alfaro Lagorio 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/suplente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ, março 2015 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Yolis por la eterna compañía  
 

A elas, a nós  
À Tere, Marisa, Yolita, Chepina, Doña Tina, Doña Chuy, Xiomara e Tais...  

 
 

Pela nossa dignidade libertaria. Pela partilha do amor, do ódio, da alegria e da tristeza. Por 
aceitarmos mulheres maravilhosas, fortes e inteligentes. Pelas  sementes e pelos frutos. Pela 

nossa loucura coerente. Pela dança e o ritmo. Pela paz e o caos. Pelo equilíbrio instável. Pela 
solidariedade e a  sinceridade. Pelas nossas sabias bruxarias.  

 
 
 
 
 



5 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 

 
Minha gratidão se deve, 

 

À mulher que sempre me guiou, que me deu força e me ensino o amor mais puro e sincero, 

minha mãe. Porque sem o apoio dela, não teria conseguido atravessar as fronteiras, físicas e 

psicológicas. Gratidão por respeitar sempre as minhas decisões e não me deixar sozinha nas 

minhas escolhas de vida.   

 

À minha irmã Xiomi e aos meus irmãos Marco e Uriel. E ao meu pai, por seu amor e respeito 

em todo momento.   

 

Às parceiras e parceiros que me apoiaram de longe, que me mandaram boas energias para a 

longa viagem pro sul. Por estar sempre presentes no meu coração, me lembrando das minhas 

raízes e do amor sincero. Especialmente à Beto. À Melina, Suly, Liza, Maria José. À Pera e 

Juanita. À Loursh, Àmbar, Abril, Sandra, Jeka, Boloncha e todas as dançarinas.  

 

À todas e todos os viajantes, caminhantes, com quem me encontrei para andar junto uma parte 

do trajeto. Porque alimentaram minha vontade de viver e me ensinaram coisas essenciais para 

a vida, com seus cantos, suas danças, seus segredos culinários, seu carinho e cuidado. À 

Eunice, Andrea, Uc, Marce, Elis e Marjolein. À Daniel, Marina, Gui e Angy. À Cholo e 

Marcio... sem vocês não teria conseguido completar o ciclo com alegria e confiança em mi 

mesma e nos outros.  

 

Aos amigos e amigas que compartilharam comigo um pouco da sua sabedoria ancestral, que 

me ajudaram a repensar a complexidade do mundo indígena. Que com suas ações, do dia a 

dia, reafirmaram a luta e a identidade indígena e afro, no meio urbano e das formas mais 

variadas e criativas. À Carla, Bia, Ana, Marcos e Isaac. À Jessi, Henrique, Gaia, Thiago, Ba. À 

Thaís, Jaborandy, SaraKura, Chapo, Ashaninka e à todos os manos e manas da Aldeia 

maracanã.  



6 

 

 

À todas as pessoas maravilhosas que conheci no Rio de Janeiro, por me mostrar um pedacinho 

deste imenso e alucinante país. Por me ajudar a entender os diversos mundos que nele existem, 

por me mostrar o mais profundo, o mais sincero, o mais autentico da sua cidade: a crueza da 

rua e a alegria do samba, a beleza das praias e rios, o sentimento de comunidade no morro e a 

luta de todos os dias. Especialmente, à Ivonne e Elenice por serem minhas mãezinhas 

brasileiras.   

 

Especialmente, gratidão e máximo respeito às mulheres guerreiras da dança afro, por 

compartilhar a energia ancestral e a força feminina através do corpo e da música. À Eliete, 

Aline, Mariama, Gaby, Anita, Marina, Raquel, Vândila...  

 

Agradeço às sabias e lindas mulheres que leram com paciência e carinho os bosquejos em 

portunhol, e ajudaram na construção da forma e conteúdo com suas correções e 

recomendações. À Carla, Andrea, Raquel, Camila e Elis.  

 

Agradeço especialmente ao meu orientador, Xoán Lagares, por acompanhar e entender as 

minhas divagações, e pelas conversas sempre proveitosas e as suas recomendações acertadas e 

no momento indicado, que me ajudaram a pensar criticamente o meu próprio fazer acadêmico. 

E à professora Laura Padilha por me trazer a ancestralidade através das mulheres poetisas, e 

me instigar na busca de outras linguagens, dentro e fora da universidade.  

 

Às professoras e professores da banca examinadora por acompanhar o processo de concepção 

do projeto, me ajudando à pensar nos métodos e teorias de pesquisa mais adequados. Às 

professoras Mônica Guimarães, Telma Pereira e Consuelo Alfaro por me orientar e me instigar 

a continuar o trabalho com prazer na pesquisa. Ao professor José Ribamar Bessa Freire pelas 

suas recomendações e trabalho inspirador sobre as línguas indígenas da Amazônia.  

 

À coordenação da pós-graduação em Estudos da Linguagem, do Instituto de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, e à Organização dos Estados Americanos, pelo fomento e 

colaboração com o desenvolvimento da pesquisa.  



7 

 

Resumo 
 

 
A partir de uma perspectiva interdisciplinar, esta pesquisa condiz com as teorias do 
pensamento crítico na América Latina, e com os estudos glotopolíticos da linguagem. Nesse 
sentido, concebemos a política linguística como uma ferramenta de análise que envolve as 
ações ou iniciativas, dos diferentes atores sociais, para interferir no uso e revitalização das 
línguas. O contexto histórico, econômico, social e político é indispensável para nossa análise. 
Por um lado, identificamos as políticas de línguas indígenas, institucionais e autônomas, no 
Brasil e no México a partir de 1988, e por outro lado, apontamos as ideologias linguísticas a 
partir dos processos de colonização/independência e de conformação dos Estados nacionais. 
Deste modo, relacionamos os discursos políticos sobre a diversidade étnica e linguística com 
as ações concretas de revitalização das línguas indígenas; comparar tais dinâmicas nos dois 
países, permitira uma melhor compreensão dos conflitos sociolinguísticos na atualidade, 
acrescentando para o debate outras alternativas e perspectivas sobre a questão indígena no 
século XXI. 
 
Palavras chave: Línguas indígenas; políticas linguísticas; ideologias linguísticas 
 
 
 

Resumen 
 
 
A partir de una perspectiva interdisciplinar, esta investigación acierta con las teorías del 
pensamiento crítico en América Latina, y con los estudios glotopolíticos del lenguaje. En ese 
sentido, concebimos la política lingüística como una herramienta de análisis que relaciona las 
acciones o iniciativas políticas, de los diferentes actores sociales, para interferir en el uso y 
revitalización de las lenguas. El contexto histórico, económico, social y político es 
indispensable para nuestro análisis. Por un lado, identificamos las políticas de lenguas 
indígenas, institucionales y autónomas, en Brasil y México a partir de 1988, y por otro lado, 
señalamos las ideologías lingüísticas a partir de los procesos de colonización/independencia y 
de conformación de los Estados nacionales. De este modo, relacionamos los discursos 
políticos sobre la diversidad étnica y lingüística con las acciones concretas de revitalización de 
las lenguas indígenas; comparar tales dinámicas, en los dos países mencionados, nos permitirá 
una mejor comprensión de los conflictos sociolingüísticos actuales, contribuyendo para el 
debate con otras alternativas y perspectivas sobre la cuestión indígena en el siglo XXI.  
 
Palabras clave: Lenguas indígenas; políticas lingüísticas; ideologías lingüísticas 
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Abstract 
 

This research adopts an interdisciplinary perspective, drawing on Latin American Critical 

Thought Theory as well as Glotopolitical Studies of Language. Accordingly, linguistic policy 

is understood as a set of political initiatives and efforts different social actors employ to shape 

the use and the revitalization of languages. Historical, economic, social and political context 

assume a central role in our analyses and we propose to discuss institutional and autonomous 

indigenous language policies since 1988 in Brazil and Mexico and reveal linguistic ideologies 

defined in the phase of colonization/independence and the consolidation of the modern nation 

state, respectively. In this regard, the political discourses on ethnic and linguistic diversity are 

contrasted with concrete efforts directed at the revitalization of indigenous languages. The 

cross-country comparison of these dynamics allows for a better understanding of present 

sociolinguistic conflicts and further contributes to the debate on the indigenous question in the 

21st century.  

 

Key words: Indigenous languages; linguistic policies; linguistic ideologies 
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POEMA  

Yo soy la montaña, 

mi lenguaje es 

el guijarro 

la semilla 

la lluvia 

Mi plática es con el viento 

y me responden las hojas 

con su música de clarines 
La luz increada 

es símbolo del útero 

El ombligo es asiento del alma 

donde emana el fuego divino 

La montaña es ombligo del 

mundo. 

 

 

 

 

 

XOCHITLAJTOLI  

Na ni tepetl 

notlajtol eli 

atoyatetl 

xinachtli 

tlaauetstli 

Iuaya ejekatl nosanil 

iuan xiuimej nechnankiliaj 

ika koyoltotomej tlatsotsontli. 

Tlen axyoltok tlauili 

siuayo inextilis 

Kampa moseuiya tonali xiktli 

kampa meya teoyotl tlitl 

Tlaltipaktli xiktli tepetl. 

 

Juan Hernández Ramírez  
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CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO 

 
 

O Brasil e o México são países que contam com a maior diversidade de línguas 

indígenas em proporção com os outros países da América Latina. Entretanto, essa diversidade 

não é bem conhecida pela sociedade em geral, uma vez que, durante centenas de anos, a 

diversidade étnica e linguística foi considerada um obstáculo para o ideal de sociedades 

modernas. Considerando que os povos indígenas dos dois países, enfrentam condições 

marginais desde a época da colônia, entendemos o “encontro dos dois mundos”, como o 

momento que marca o início de uma história de conflitos entre os povos nativos e os 

navegantes europeus, se estendendo de diferentes formas na atualidade.  

 Como é sabido, os conquistadores vindos da Espanha e de Portugal, se encontraram 

com territórios habitados por diversos povos com culturas, histórias e formas de viver, a 

maioria das vezes, completamente diferentes às conhecidas no mundo ocidental de onde eles 

vieram. Essa situação, surpreende ainda hoje, uma vez que traz questões não resolvidas ou 

pouco estudadas a partir de outras perspectivas, e que têm a ver com esse encontro entre os 

que seriam nomeados depois como índios ou indígenas e os conquistadores. 

 Este estudo, busca encontrar na história colonial as origens ideológicas que hoje 

sustentam muitas das ações políticas no âmbito indígena, e especificamente as políticas sobre 

as línguas. Por um lado, a situação política das línguas indígenas no Brasil e no México, 

envolvem processos complexos que se explicam em grande parte pelo fato histórico da 

colonização européia no continente americano. Por outro lado, as políticas linguísticas –

oficiais-, só reivindicam a condição dos indígenas como oprimidos a partir das últimas duas 

décadas do século XX. 

O trabalho se insere na linha de pesquisa de história, política e contato linguístico do 

programa de pós-graduação em estudos da linguagem da Universidade Federal Fluminense. 

Assim, investigamos de um lado, as iniciativas políticas que têm surgido para oficializar ou 

revitalizar as línguas indígenas em dois estados que desde a década de 80 manifestaram 

processos sociais econômicos importantes, e do outro lado, analisamos as ideologias 

linguísticas que sustentam as iniciativas ou ações políticas sobre as línguas. Para atingir nosso 

objetivo, traçamos o mapa geral da situação política das línguas indígenas nos dois países. 
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Iniciamos este trabalho, tendo consciência da enorme diversidade e dos câmbios constantes 

nas dinâmicas econômicas, políticas e culturais de cada povo.   

O recorte espacial se situa no Brasil e no México, duas nações com um vasto território 

e com especificidades socioculturais relevantes. Por um lado México, o último país ao norte da 

América Latina na fronteira com os Estados Unidos, fronteira que, política e economicamente, 

representa o (des)encontro1 de diversos fenômenos sociais, influenciando direta ou 

indiretamente na conformação das sociedades latinas. E por outro lado Brasil, potencia 

econômica e cultural nas décadas recentes, e que também representa o grande bloco de fala 

portuguesa entre as nações hispânicas do continente.  

No capítulo primeiro analisamos, para os dois países, a relação do Estado com os 

povos indígenas, e as ideologias linguísticas que se manifestam através das políticas 

linguísticas. Partimos do suposto que, historicamente, esta relação esta baseada nos conflitos 

coloniais, principalmente territoriais. Embora esses conflitos se expliquem a partir de 

diferentes áreas das ciências humanas, esta pesquisa inscreve-se no âmbito ideológico-político 

das línguas indígenas. Em outras palavras, buscamos explicar a relação implícita entre os 

fenômenos políticos e as ações conscientes -ou não-, sobre o uso e a difusão das línguas 

indígenas numa dimensão geopolítica. Apontamos, por exemplo, a relação entre as línguas 

indígenas e as línguas dominantes que constituem os estados nacionais, no caso, o espanhol e 

o português. Podemos observar que o fato de os povos indígenas terem línguas e culturas 

diferentes das concebidas no ideal de uma “identidade nacional” necessariamente homogênea, 

é considerado um problema a resolver ao invés de uma riqueza a ser aproveitada.  

 Assim, para Hamel (2000) “La posibilidad de intervenir sobre el lenguaje está 

determinada por las relaciones de poder vigentes entre actores y grupos sociales”. 

Problematizamos justamente a visão intervencionista, uma vez que concebemos as ações 

políticas não apenas como iniciativas do Estado, “provedor e protetor” da nação, mas também 

como iniciativas locais e autônomas dos próprios falantes. 

No segundo capítulo, fazemos uma revisão histórica dos conflitos dos Estados e os 

                                                 
1  A fronteira do México com Estados Unidos tem uma historia de conflitos que vão desde a conformação dos 
Estados independentes, até os acordos neoliberais de comercio do século XX. Nesses processos reconhecemos 
alem de um encontro cultural, um desencontro marcado pelas lutas de poder, pelo território e os recursos 
econômicos; atingindo à população não só mexicana mas também latinoamericana, em diferentes níveis, como 
por exemplo nas migrações do sul pro norte, ou ainda, nas relações comerciais de exploração não só dos 
recursos naturais como dos humanos.  
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povos indígenas desde a época da Colônia. No Brasil e no México, a grande maioria desses 

povos continuam sendo discriminados pelos governos e pela sociedade em geral, consequência 

de diversos fatores no nível histórico, político e econômico. Do mesmo modo, essa questão 

será aprofundada, a fim de nortear a pesquisa pelo caminho das perspectivas históricas e 

ideológicas, necessárias para fundamentar e entender o campo da política de línguas indígenas 

atuais.     

Efetivamente, existe uma preocupação recente por vincular a teoria com a prática nos 

estudos linguísticos no Brasil e no México, que vem reorientando as pesquisas na área da 

linguística aplicada. Autores como Rajagopalan (2006); Penycook, (2007); Moita Lopez 

(2007); Hamel (1991), Bagno (2011) e outros, defendem uma postura teórica-crítica e 

comprometida com as questões da língua. Daí a importância de propor abordagens não apenas 

da ciência linguística tradicional mas também abordagens históricas, filosóficas e 

antropológicas, que nos levem para além de uma compreensão superficial dos problemas 

linguísticos afastados das realidades sociais. Em outras palavras, abordamos as questões da 

linguagem através da interdisciplinaridade, para estender as possibilidades de analise, 

assumindo que a teoria como a vida social são um continuum de mudanças, de relações em 

movimento constante. 

No capitulo terceiro, abordamos os conflitos ideológicos e políticos propriamente ditos. 

Analisamos como esses conflitos atingem dinâmicas linguísticas nas esferas mais concretas. 

Por um lado, vemos a ligação que existe entre as políticas linguísticas atuais com a 

complexidade do contexto macro social. Por outro lado, apresentamos o panorama geral das 

principais políticas sobre línguas indígenas, tanto oficiais como autônomas. De tal forma, 

buscamos contribuir com a reflexão para uma transformação da realidade sociolinguística, em 

prol de melhores condições de vida para todos. 

Com a finalidade de ter uma ideia mais abrangente da realidade sociolinguística do 

Brasil e do México (e da América Latina), citamos alguns dados do Atlas Sociolinguístico das 

Línguas Indígenas da América Latina (ASLIAL) (2009). Primeiramente, queremos sublinhar a 

proposta inovadora de representar a diversidade étnica e linguística da região latinoamericana, 

uma vez que o Atlas é concebido em regiões geoculturais ao invés da clássica categorização 

por países (ver quadro I); tal perspectiva representa uma ferramenta teórica e metodológica 

interessante para nossa própria pesquisa, já que comparamos duas realidades partindo da 
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construção da ideia dos estados nacionais. Na introdução do Atlas, Inge Sichra (2009), define 

as regiões geoculturais como segue, 

Las áreas geoculturales son grandes espacios geográficos en los cuales se han 
desarrollado culturas y lenguas relacionadas entre sí por los condicionamientos 
físicos e históricos a los que se han debido someter o adaptar. Los límites de estas 
áreas están lejos de ser fijos y precisos, son más bien difusos y porosos. Hay 
traslapes entre unas y otras, hay también pueblos cuyas lenguas o culturas no siempre 
se ajustan estrictamente al prototipo del área geográfica en la que aparecen. Pero el 
área misma, como espacio geográfico y cultural que propicia el contacto entre ciertos 
pueblos y no con otros (andinos y amazónicos o de tierras altas y tierras bajas, 
habitantes de ríos frente a pueblos de llanura o montaña, pescadores frente a 
campesinos) es reconocible como una especie de gravitación que facilita la difusión 
de rasgos culturales entre pueblos diversos y, al final, propicia la experiencia de una 
historia compartida. (SICHRA, 2009, p. 4) 

 

Quadro I. Povos indígenas e população indígena por área geocultural  

Área geocultural Quantidade de povos 

indígenas 

Quantidade de países 

envolvidos 

População indígena 

estimada 

Amazônia     316     9 1.400.000 

Mesoamerica 77 3 12.500.000 

Orinoquía 41 2 300.000 

Andes  36 7 11.500.000 

Chaco ampliado 35 4 500.000 

Caribe continental 31 8 1.250.000 

Baixa centroamérica    21      5 1.000.000 

Oasisamérica 18 2 250.000 

Litoral pacífico 9 2 55.000 

Patagônia 9 2 300.000 

Ilha de páscoa  1 1 4.500 

Caribe insular 4? 4 5.500 

Outras regiões não 

apresentadas no Atlas 

  67 3 400.000 

Total 665 23 29.464.000 

Fonte: elaboração própria com base no Atlas Sociolingüístico de las lenguas indígenas en América Latina 2009 

1.1. Situação sociolinguística geral no Brasil  

 

Resulta evidente que existe uma grande divergência entre os critérios para contabilizar 

as línguas entre os falantes, os lingüistas e as instituições. Tal dificuldade técnico-

metodológica, -e ideológica- nos levam a investigar as ideologias linguísticas que sustentam as 

políticas sobre línguas no Brasil, por exemplo, através dos censos e instrumentos quantitativos 

concebidas pelos próprios governos. Por um lado, o censo realizado em 2010 pelo IBGE no 
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Brasil, registram 896,917 mil pessoas que se declaram pertencentes à alguma etnia, se 

registram 274 línguas indígenas faladas por 57,3% da população indígena, e um dos dados que 

nos salta à vista é que 28,8% não falam português.2 Agora bem, resulta difícil esquematizar a 

enorme diversidade de povos que habitam dentro do território brasileiro, sem cair em 

generalidades e supostos mais ou menos supérfluos das realidades linguísticas desses povos.  

Por outro lado, segundo o ASLIAL, o Brasil corresponderia à região geocultural da 

Amazônia, sendo dividido este em Brasil amazônico e Brasil não amazônico. Vemos como as 

fronteiras internacionais, na verdade não conseguem dar conta da diversidade étnica e 

linguística que transita pelos diferentes territórios. De fato, o numero de línguas varia de uma 

fonte a outra, e isso se explica, em grande parte, pela complexidade dos conflitos territoriais. 

Por outro lado, se tem registro de povos na região amazônica que preferem permanecer sem 

contato com a sociedade moderna, são os “índios isolados” dos quais não se têm informação 

certeira sobre as suas línguas. Segundo alguns linguistas, existem 180 línguas indígenas 

classificadas em dois principais troncos linguísticos, o tronco Tupi e o tronco Macro-jê, além 

das línguas de outras famílias linguísticas. O Brasil, é de fato, o país com a maior diversidade 

linguística do continente americano. Segundo o Atlas, os povos amazônicos no Brasil se 

encontram distribuídos em nove estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, 

Mato Grosso, Maranhão e Tocantins (Ver mapa I). E os povos não amazônicos se encontram 

distribuídos em 15 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.  (Ver mapa II).  

 

                                                 
2
Dados obtidos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e da CDI (Comisión Nacional para el 

desarrollo de los pueblos indigenas) no caso do México. Disponíveis em: http://www.funai.gov.br/ e 
http://www.cdi.gob.mx/index.php  Acesso em abril 2014  
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Mapa I. Povos indígenas do Brasil amazônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Atlas 

sociolingüístico de las lenguas indígenas en América Latina, v.1 
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Mapa II. Povos indígenas do Brasil não amazônico  

 

Fonte: Atlas sociolingüístico de las lenguas indígenas en América Latina, v.1 
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Evidentemente, as dinâmicas que se apresentam em cada situação linguística  

dependem dos contextos específicos e diversos de cada região. A complexidade das relações 

políticas, históricas e econômicas de cada povo define também a sua realidade linguística. 

Como já dizemos, nós veremos a dimensão ideológica no espectro macro político, 

considerando os marcos históricos que nos permitem compreender os conflitos linguísticos e 

as políticas implementadas para resolve-los.  

 

1.2. Situação sociolinguística geral no México 

 

 A população indígena no México registrada no censo nacional3 de 2010 é de 

15,703,474 milhões, o 14.86% da população total. Se reconhecem 63 línguas faladas por quase 

7 milhões de pessoas no território nacional.  

No ASLIAL, o México estaria incluído em duas regiões geoculturais, a primeira, sendo a 

região conhecida como Mesoamérica (mapa III), que compreende os estados do centro e sul 

do país. México e Guatemala, são os dois países com a maior concentração de povos 

indígenas, e o México é o país com a maior diversidade linguística da região. Mesoamérica, na 

verdade representa uma região reconhecida historicamente por compartilhar traços culturais e 

não apenas linguísticos; de fato, são as formas de organização social, as técnicas de cultivo, a 

escritura e  a tradição dos mitos e histórias da criação do mundo, o que mais une os povos, 

diversos entre si, e distantes territorialmente. Os grupos mais representativos 

quantitativamente, - e culturalmente - são os maias, que habitam o sul do México e os países 

da Guatemala, Belize,  Honduras, e Salvador (região mesoamericana), e os nahuas, que 

habitam o centro-sul do México, Salvador, Honduras, Guatemala e Nicarágua. Para esta 

região, se reconhecem cinco famílias linguísticas e cinco línguas independentes, como se 

observa no quadro I. 

   

 

                                                 
3 Dados do INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía), tirados do artigo “Diversidad cultural y 
lingüística” da revista do INALI, 2013, nº60 
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Mapa III. Povos indígenas do México mesoamericano  

 

Fonte: Atlas sociolingüístico de las lenguas indígenas em América Latina, v.2 

 

Oasisamérica é a outra região geocultural, proposta no ASLIAL, que incluiria a região 

norte do México até os povos na fronteira com estados unidos (mapa IV). Esta região se 

distingue por ter uma geografia particularmente rude, onde os povos marginados ficam 

segregados nas regiões de mais difícil acesso e com menos recursos econômicos e 

tecnológicos. A maioria dos povos indígenas habitam nas serranias, sertões, e grandes vales 

que os distanciam entre si, fazendo com que não compartilhem muitos rasgos culturais nem 

linguísticos. Se identificam quatro famílias linguísticas e uma língua independente. O contato 

destes povos com as sociedades urbanas, em geral, se da pelas migrações em busca de 
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trabalho, e muitos são os migrantes indígenas que decidem atravessar a fronteira nacional e 

empreender o arriscado caminho aos Estados Unidos da América.  

 

Mapa IV. Povos indígenas na Oasisamérica  

Fonte: Atlas sociolingüístico de las lenguas indígenas en América Latina, v.2  

 

Vários fatores indicam que as relações sociais, econômicas e políticas dos povos do 

norte do país com a sociedade nacional, são muito mais difíceis que no sul, ocasionando por 

exemplo, o maior nível de marginalidade e o maior numero de línguas em perigo de 

desaparecer. Embora possamos notar que existem poucos trabalhos de pesquisa sobre as 

dinâmicas sociolinguísticas da região.  

Em síntese, as concepções ideológicas nas relações coloniais e pós-coloniais,  
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permitem a discussão sobre os conceitos assimilados para descrever o papel do indígena4 e das 

suas línguas, nas sociedades contemporâneas e no contexto político-econômico do liberalismo. 

 

1.3. Questões, objetivos e hipótese  

 

A partir da concepção da língua como uma “realidade vivida” (FARACCO, 2001) que 

passa necessariamente por processos inter-relacionais entre praticas linguísticas e falantes 

dentro de contextos históricos e políticos específicos, se põem em xeque as teorias linguísticas 

de uma tradição científica positivista, uma vez que sustentam relações desiguais entre os 

diversos povos e suas culturas. No limiar do século XX com o XXI, o interesse por estudar as 

políticas de línguas indígenas nasce em parte da necessidade, compartilhada por 

sociolinguistas e antropólogos da linguagem, de repensar os pressupostos teóricos da 

linguística tradicional e de propor novas perspectivas que valorizem a diversidade. Nesta 

linha, surgem os estudos sobre política de linguagem ou políticas linguísticas, que 

apresentamos no capítulo dois deste trabalho.  

Assim, no contexto político de dois Estados que são considerados potência econômica 

e cultural na América Latina, é interessante entender como o Brasil e o México tentam 

resolver o “problema” da diversidade linguística perante a posição hegemônica do português e 

do espanhol no mundo globalizado. A esse respeito, encontramos sustento teórico em Lagares 

(2011), no seu estudo sobre “a ideologia hegemonista da língua nacional”, no qual analisa o 

papel da língua galega no mundo hispano e luso falante. Segundo o autor, a construção 

histórica do espanhol como língua nacional na Espanha como na América espanhola, mostra 

os processos de homogeneização linguística e cultural que deixam de lado a questão da 

diversidade em espaços constituídos historicamente por povos com outras culturas, línguas e 

maneiras de conceber o mundo. Provocando com isso uma série de conflitos sociais e 

políticos, na maioria das vezes com base na discriminação e na marginalização das 

                                                 
4 Retomaremos a questão do que significa o “indígena” a partir da análise feita pelo antropólogo mexicano Bonfil 
Batalla, (1972, p.111)  que afirma que “Esa  categoría  colonial  (los  indios)  se  aplicó  indiscriminadamente  a 
toda  la  población  aborigen'  sin tomar  en cuenta  ninguna  de las  profundas  diferencias  que separaban  a los  
distintos pueblos  y  sin  hacer  concesión  a las  identidades preexistentes”. 
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“minorias”5 compelidas a adotar a língua do estado passando por um processo que deslegitima 

as línguas e culturas próprias. O mesmo autor, identifica tal processo como parte de uma 

ideologia liberal, que faz com que persista a dicotomia entre línguas das sociedades 

“incivilizadas” e as línguas da sociedade ocidental “civilizada”. 

Nos perguntamos como a diversidade linguística tenta ser normalizada ou regulada por 

diferentes atores da sociedade, que com iniciativas políticas muito diversas propõem ora a 

manutenção das línguas minoritárias no âmbito institucional, ora a reivindicação do uso dessas 

línguas na realidade do uso quotidiano, ou seja, na prática. Acredita-se que uma análise com 

olhar crítico dessas iniciativas nos permita identificar as ideologias que sustentam os discursos 

e as ações dos atores sociais sobre as línguas indígenas. Buscamos entender os diversos 

sentidos das ações políticas sobre as línguas indígenas, e as repercussões de tais políticas, 

frente aos embates políticos e econômicos da globalização e do capitalismo na América 

Latina.   

Nesse sentido, as relações entre os povos indígenas e os estados nacionais estão 

marcados pelos processos de “independência” no Brasil e no México. Embora nos dois países 

esses processos sejam muito diferentes, acreditamos que existem semelhanças históricas 

importantes, que tem a ver com o fato de os dois países terem sido colônias europeias, 

portuguesa e espanhola respectivamente. 

Certamente, esses processos, entre outros fatores, influenciaram direta ou 

indiretamente as iniciativas por normatizar as línguas indígenas do Brasil e do México.   

Por outro lado, nos perguntamos também qual é a relação que esses estados mantêm 

com os povos indígenas na atualidade em termos de direitos linguísticos. E como interagem as 

políticas de unificação e homogeneização próprias do estado/nação com concepções sociais 

mais recentes, como são a interculturalidade e o plurilinguismo. A partir dessa reflexão, 

surgem as perguntas de investigação seguintes: 

                                                 
5 É necessário questionar o que se entende por “minorias” já que no plano ideológico, o termo pode ser utilizado 
para sustentar posturas que postulam a desigualdade de direitos com base na quantidade de falantes de uma 
língua que não é a língua do estado. Por tanto,  alguns autores como Orlandi (2006) e outros, propõem trocar o 
termo por “línguas ou comunidades minorizadas”  que denota uma relação de conflito mais complexa. Nas 
palavras de LAGARES (2011, p.1), “Essa condição tem a ver com a possibilidade ou impossibilidade de uma 
variedade linguística exercer determinadas funções sociais numa comunidade humana e num momento histórico 
concreto”. 
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 Quais são os pressupostos, científicos ou não, que sustentam as iniciativas políticas 

sobre as línguas indígenas no Brasil e no México? 

 Que ideologia(s) sustenta as ações políticas institucionais e autônomas para intervir 

sobre a diversidade de línguas indígenas nos dois países? 

 Pode-se considerar que as propostas políticas e os discursos sobre a questão indígena 

correspondem a uma única ideologia que sustenta o modelo do estado ou, pelo contrário, nos 

encontramos diante de contradições ideológicas no nível das concepções do estado frente ás 

culturas indígenas? 

Com base nos posicionamentos citados e nas teorias recentes sobre planejamento e 

políticas linguísticas, este trabalho pretende contribuir na construção de teorias em duas 

dimensões relevantes. A primeira consiste em uma análise crítica dos edifícios 

epistemológicos, repensados por não poucos pesquisadores contemporâneos. Nesse sentido, 

concebemos os fenômenos linguísticos como dinâmicos e contextualizados nos seus processos 

históricos e políticos; oferecendo uma visão antagônica às pretensões da ciência positivista 

ocidental, que busca desvendar a verdade objetiva inclusive nas relações sociais. A segunda, 

diz do trabalho do pesquisador que para além da acadêmia coloca visões interdisciplinares, 

engajadas com os conflitos sociais no tocante às ditas “minorias” étnicas e às suas culturas. 

Esta dimensão nos leva a repensar a diversidade linguística como uma janela aberta para 

conhecer e entender outras maneiras de conceber o mundo e as sociedades que nele coabitam; 

se trata de contribuir com o interesse da sociedade pelas questões das nossas raízes indígenas e 

africanas adotando uma postura política coerente com as realidades sócio-históricas da 

América latina6. Para além de contribuir com uma visão romântica do “indígena” no lugar da 

vítima, que precisaria da ajuda da ciência e do Estado para ser guiado ao desenvolvimento do 

sistema capitalista, buscamos refletir a partir do pensamento descolonial. Autores como 

Enrique Dussel, (1992) e Walter Mignolo (2010) discutem a própria origem conceitual de 

“América Latina” dentro do discurso epistemológico da modernidade, para trazer a questão 

                                                 
6 Consideramos a discussão em torno a ideia da “América Latina”, que problematiza o fato de ser uma construção 
ideológica e política da população principalmente crioula e mestiça, que desconsiderou os índios e os negros 
como parte essencial da diversidade: “La idea de America Latina, permitió a las élites criollas distanciarse de su 
pasado español y portugués, abrazar la ideologia de Francia y olvidarse Del legado de su propia conciencia 
crítica. Así los criollos “latinoamericanos” dieron la espalda a indios y negros y se volvieron hacia Francia e 
Inglaterra.” (MINGNOLO, 2007, p.91) 
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dos conflitos étnicos e raciais que sustentam as relações de poder. Estas relações desiguais de 

poder, se manifestam, por exemplo, nas ideologias e nas políticas linguísticas referentes às 

línguas “minoritárias” e as hegemônicas.   

 

Objetivos 
 

Geral 

 Identificar as iniciativas institucionais e/ou autônomas para o planejamento das línguas 

indígenas no Brasil e no México, no contexto do neoliberalismo a partir de 1988, colocando o 

processo histórico de constituição dos estados nacionais como antecedente essencial das 

relações atuais com os povos indígenas e suas línguas. 

    Específicos 

 Encontrar as similitudes e as diferenças no plano sócio-histórico e ideológico em 

relação às línguas dominantes, o espanhol e o português, e examinar o papel das línguas 

indígenas frente às línguas hegemônicas nos dois países. 

 Analisar até que ponto as iniciativas de planejamento linguístico, que desde 1988 

foram propostas por diferentes atores, pretendem responder às necessidades sociais e culturais 

dos povos indígenas, valorizando a diversidade étnica e linguística ou, pelo contrario, tentam 

apenas normatizar/legitimar as situações de diversidade linguística, no paradoxo ideológico, 

de uma identidade nacional homogênea, isto é, monolíngue e constitutiva dos estados 

nacionais. 

 

Hipótese 

Este trabalho se sustenta no suposto de que as iniciativas políticas do planejamento de 

línguas indígenas no Brasil e no México são concebidas a partir de pressupostos ideológicos 

herdados dos processos históricos da colonização e da constituição dos estados nacionais, 

trazendo uma relação de conflitos com os povos indígenas e suas culturas. Esses conflitos se 

dão por um lado, num nível teórico, fazendo uso de concepções eurocêntricas da linguística 

tradicional para resolver objetivamente questões do uso das línguas; e por outro lado, num 

nível prático, a partir da instrumentalização das políticas de linguagem, desvinculadas dos 

contextos históricos e políticos das conformações dos estados na America latina, 
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particularmente no tocante às comunidades indígenas. Embora nos dois países, as realidades 

linguísticas sejam múltiplas e com contextos as vezes completamente diferentes, consideramos 

que há um paralelo das problemáticas entre as línguas indígenas e as línguas hegemônicas, o 

português e o espanhol respectivamente, no confronto com concepções eurocentristas do 

estado nação e nas relações dinâmicas entre culturas hegemônicas e subalternas nos processos 

históricos e políticos do neoliberalismo. 

 

1.4. Considerações teórico-metodológicas  

 

As dinâmicas sociais e políticas nos países “latino-americanos” estão estritamente 

ligadas aos processos de colonização e de descolonização, que em escalas diversas se 

manifestam no quotidiano das relações e trocas no mundo global, a partir da concepção do 

estado-nação no século XVIII e, mais recentemente, da entrada de políticas neoliberais como 

parte fundamental das trocas econômicas que envolvem as relações de poder na esfera 

mundial. 

Seguimos nesta pesquisa, os estudos das políticas linguísticas na América Latina que se 

preocupam por entender as dinâmicas entre língua, sociedade e poder, entre os atores sociais e 

as suas práticas linguísticas. Essas dinâmicas, organizam as sociedades e refletem diversos 

processos políticos de dominação de uns povos sobre outros, mas também de processos de 

resistência e de libertação (HAMEL, 1993, 1999, 2001, 2003).    

Nesse sentido, concebemos o estudo das políticas de linguagem em conjunto com o 

estudo das ideologias que determinam, ou no mínimo, influenciam as práticas e/ou as 

tentativas para o planejamento linguístico nos estados liberais no tocante às línguas indígenas. 

Como nos lembra Lagares (2013, p.6), “não é por acaso que a nossa ideia habitual de língua 

assenta sobre construções sociais ligadas a realidades políticas concretas, quase sempre 

identificadas com os estados nacionais”. 

Como já foi dito, a dimensão política torna-se essencial para compreender os conflitos 

no âmbito das línguas ditas minoritárias7. Existem hoje, na América Latina, diversos estudos 

                                                 
7A condição de “línguas minoritárias” é questionada e reinterpretada nos trabalhos de Lagares (2013) e Orlandi 
(2009) entre outros, pois essa condição seria o resultado de representações construídas socialmente para 
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linguísticos que abordam às questões das línguas em condição minoritária, a partir de 

perspectivas mais críticas e com propostas teóricas engajadas socialmente. Assim, Orlandi 

(2006), Hamel (2000), Pellicer (1997), Civallero (2006) e outros, compartilham a necessidade 

de questionar os pressupostos da ciência ocidental, no âmbito da linguística, pois os conflitos 

estudados se localizam em contextos históricos e políticos particulares, e afastados em muitas 

dimensões da realidade européia. 

De acordo com essa visão, nesta pesquisa propõe-se fazer um mapeamento das 

políticas de linguagem sobre as línguas indígenas, que desde a década de 90 tem surgido em 

conjunto com as reformas constitucionais no Brasil e no México. De fato, é no marco da nova 

constituição brasileira de 1988 e da entrada no poder do presidente Salinas de Gortari em 1989 

no México, que observamos mudanças importantes nas relações entre os povos indígenas e os 

estados; há, por exemplo, reivindicações de direitos dos povos que surgem desde organismos 

internacionais como a OIT ou a ONU, mas também desde lutas autônomas das mesmas 

comunidades indígenas como a luta dos zapatistas no sul do México (1994) ou as organizações 

de professores índios bilíngues no amazonas brasileiro, na década de 90. Por isso, com a 

abordagem política adotada neste estudo, problematizamos a complexidade do assunto, 

questionando as noções clássicas da política vista unicamente como prática do Estado, 

concebido como protetor e provedor da nação; nesse sentido, questionam-se as bases 

ideológicas que fazem do planejamento linguístico um instrumento de poder.  

Para além da simples crítica, objetivamos repensar os conflitos e as suas possíveis 

soluções, partindo de perspectivas situadas histórica e geograficamente, e que necessariamente 

consideram os sujeitos envolvidos nas políticas linguísticas aqui descritas. 

No que diz respeito aos estudos sobre ideologias, seguimos os estudos dos autores 

Nestor Canclini (1985) e Stuart Hall (2003) sobre as noções teóricas de Antonio Gramsci –

hegemonia e subalternidade- utilizadas nos estudos sobre “culturas populares” na América 

Latina,8 e sobre a teoria da ideologia a partir da perspectiva dos estudos culturais nas diásporas 

                                                                                                                                                         
responder ás exigências econômicas e políticas dos estados nacionais. Isto se da através por exemplo, da redução 
em termos da “quantidade reduzida de falantes” de determinadas línguas,  manifestando assim o pouco –ou nulo- 
interesse pela importância da diversidade linguística, como espelho de sociedades  diferentes com formas de se 
relacionar economicamente e culturalmente diferentes das concebidas e aceitas como “normais” pela sociedade 
ocidental. 
 
8
Canclini (1985) questiona as posturas que generalizam os conflitos sociais, assimilando a condição intrínseca de 
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do caribe. Evidentemente, a discussão política sobre as línguas indígenas traz à tona a questão 

das “sociedades hegemônicas”9 como fundadoras das ideologias adotadas, ou impostas, pelos 

governos nos estados nacionais latino-americanos; além disso, consideramos que os conflitos 

sociais no contexto indígena não são unicamente o produto da relação passiva entre a cultura 

hegemônica – os estados nacionais - e a cultura subalterna – os povos indígenas - mas sim o 

resultado da interação dos atores sociais em momentos históricos específicos, entendendo 

assim que não se trata simplesmente de uma relação natural dicotômica entre os opressores e 

os oprimidos. De acordo com a proposta teórica do pensamento descolonial10, o estudo das 

políticas e do planejamento linguístico na América Latina tem seguido uma tradição teórico-

metodológica que vale a pena questionar, se formos sensíveis à realidade que se vive nos 

países do continente latino-americano, com as suas características e particularidades, no plano 

histórico, social e econômico. 

 Com tudo, não é nossa intenção neste trabalho fazer uma análise extensiva das 

iniciativas de planejamento linguístico de todas e cada uma das línguas indígenas do Brasil e 

do México –trabalho que seria pretensioso por definição- mas tampouco fazer uma descrição 

detalhada das diferentes etapas históricas que desde antes da “conquista” dão conta dos 

processos sociais na questão indígena na América Latina. 

Objetivamos sim, esquematizar ditas iniciativas políticas no âmbito geral nos dois 

países, de maneira que dialogue com as situações de conflito linguístico, com as línguas 

hegemônicas (o português e o espanhol), que possamos assim ter um mapa das ideologias e 

políticas linguísticas no nível macro e que confluem no contexto político e econômico 

neoliberal.  

Assim, por um lado, no Brasil na segunda metade da década de oitenta, observamos 

                                                                                                                                                         
culturas subalternas e hegemônicas  como uma tendência insuperável que daria ás minorias étnicas a condição 
passiva de subalternos, quando em realidade, segundo o autor, é necessário reconhecer as relações complexas 
que se dão nas relações sociais no quotidiano como no plano do político entre sociedades “subalternas” e 
“hegemônicas” que ficariam só num nível de analise parcial dos conflitos sociais.    
 
9
Entendemos a hegemonia, segundo a perspectiva de Hall (2009) no seu estudo sobre os escritos de Gramsci, 

como “um momento historicamente muito especifico e temporário da vida de uma sociedade” que se constitui 
ainda de uma multiplicidade de conflitos e processos de configuração das sociedades. 
 
10 “(...) “La colonialidad”, entonces, consiste en develar la lógica encubierta tras el discurso de la salvación, el 
progreso, la modernización y el bien común” (MIGNOLO, 2007, p.32) 
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mudanças significativas que têm a ver com o fim do regime militar e a entrada de políticas 

internacionais de abertura econômica como se pode comprovar com a promulgação da 

constituição de 1988. Por outro lado, no México se instauram políticas econômicas neoliberais 

como o tratado de livre comercio da América do Norte (TLCAN), que vão definir o rumo das 

políticas culturais em matéria de diversidade étnica e linguística. Nos dois casos, surgem 

reformas constitucionais que vão lutar pelo reconhecimento e respeito das culturas 

“originárias”, o que não quer dizer que de fato, não tenham existido conflitos e contradições 

na hora de idealizar as ditas políticas nos limites dos estados nacionais, uma vez que “a 

hegemonia não é exercida nos campos econômico e administrativo apenas, mas englobam os 

domínios críticos da liderança cultural, moral, ética e intelectual” (HALL, 2009, p. 269). 

Em síntese, entender o universo político no tocante às línguas indígenas requer mais de 

uma aproximação teórica e metodológica nas ciências humanas; de fato, percebemos a 

necessidade de analisar as problemáticas linguísticas diversas, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. Em outras palavras, objetivamos contribuir para a o debate da corrente do 

pensamento crítico, que surge no âmbito acadêmico das ciências humanas e sociais na 

América Latina durante a segunda metade do século XX. Nesse sentido, acreditamos que a 

realidade social não pode ser interpretada por teorias estáveis que desconsideram o caráter 

dinâmico da linguagem como fato social, localizado histórica, política e geograficamente.  
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CAPÍTULO 2. IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS E POLÍTICAS DE LÍNGUAS 

INDÍGENAS 

 
 

Todo processo linguístico está associado à determinadas construções ideológicas que 

podem ser percebidas a partir das práticas políticas sobre o uso das línguas, sobre o papel ou 

sobre o status que as línguas têm na sociedade. 

Deste modo, as pesquisas que envolvem as ideologias linguísticas, como ferramenta de análise 

dos conflitos linguísticos em diferentes partes do mundo, são também essenciais para a nossa 

análise sobre os casos mexicano e brasileiro; assim por exemplo, Lagares (2011; 2013) coloca 

o liberalismo linguístico como uma das ideologias que sustentam tradicionalmente a 

legitimação das línguas hegemônicas, o português e o espanhol, frente às línguas minoritárias 

na Espanha e no Brasil. Na área da antropologia linguística e dos estudos aplicados de 

linguagem, há vários autores que trabalham com a noção de ideologias linguísticas na tradição 

da sociolinguística americana Kroskrity (2000), Irving e Gal (2000), Del Valle (2007), 

Woolard (2007), mais recentemente no Brasil, Moita Lopes (2013), Lagares (2013) entre 

outros. 

No México como no Brasil, os índios foram e continuam sendo desde a colônia, parte 

de um embate político ideológico. Reconhecemos junto com Hamel (2001) perspectivas que 

minimizam as problemáticas sociais e que escolhem políticas reducionistas de assimilação e 

de homogeneização cultural e linguística, ou aquelas que utilizam as políticas linguísticas 

assimilando a diversidade como “problema de inclusão cultural”, e ainda, as perspectivas mais 

recentes que valorizam a diversidade como riqueza ou patrimônio nacional, como parte de um 

projeto de mercantilizar a cultura. 

 
 

2.1. A perspectiva da Glotopolítica   

 

Para esta pesquisa então, consideramos pertinente a abordagem glotopolítica que 

concebe as questões da linguagem em conjunto com as perspectivas histórica, política e 

econômica das sociedades em questão. Em oposição a visões reducionistas da linguagem, a 
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análise glotopolítica, preocupa-se também pela participação dos atores sociais nas ações 

políticas (GUESPIN E MARCELLECI, 1986). 

 

O conceito de glotopolítica pode ser usado com duas finalidades ao mesmo 
tempo : para evocar as práticas e para designar a análise; a glotopolítica é 
então, ao mesmo tempo, uma prática social, que ninguém pode evitar (se faz 
glotopolítica sem saber, sendo um simples cidadão ou um ministro da 
economia), e ela têm a vocação de ser uma disciplina de pesquisa, uma 
ferramenta da sociolinguística necessária na atualidade. (GUESPIN E 
MARCELLECI, 1986, p.16, tradução minha11) 
 

É justamente essa perspectiva que adotamos para explicar a concepção de política num 

sentido mais amplo. Concretamente, se propõem, ações ou iniciativas políticas, concebidas nas 

diferentes esferas da sociedade, para interferir no uso das línguas; em oposição a perspectiva 

da política, vista como as ações legitimadas institucionalmente pelo estado. Esta questão é de 

especial importância quando observamos, por exemplo, mais de uma dimensão no ato político 

sobre as línguas. Assim, por um lado, uma lei sobre o status de uma língua influi diretamente 

sobre o uso dessa língua; no caso do Brasil, a língua portuguesa é reconhecida oficialmente 

como língua nacional, colocando-a numa posição privilegiada de respeito em relação às outras 

línguas faladas no território. Nessa lógica, isto se dá no âmbito educativo, cultural e social, ou 

seja, são previstos todos os instrumentos culturais para assegurar a difusão e codificação 

homogênea e legítima do português, fazendo com que todos os brasileiros a adotem como 

“símbolo da unidade nacional”. Por outro lado, o uso e a difusão “ilegítimos” de uma língua é, 

igualmente, uma ação política que serviria para reivindicar o direito dos falantes a se 

expressarem na própria língua, sem que seja esta reconhecida oficialmente como a língua 

nacional; como no caso dos indígenas que continuam falando e ensinando suas línguas às 

crianças no meio familiar, dentro e fora das suas comunidades. 

Del Valle (2007) reconhece três condições importantes que permitem compreender o 

vínculo entre as ideologias linguísticas e a glotopolítica: a contextualidade, isto é, os vínculos 

                                                 
11 Le terme  glottopolitique  peut  être  utilisé  à  deux fins:  à  la  fois  pour l'évocation  des pratiques et  pour  la  désignation  
de l'analyse;  la  glottopolitique  est  donc  à  la fois une pratique sociale, à laquelle nul n'échappe (on « fait  de  la  
glottopolitique sans le savoir », qu'on  soit  simple  citoyen  ou  ministre  de  l'économie), et  elle  a  vocation à devenir une 
discipline de recherche, une branche  aujourd'hui  nécessaire  de la  sociolinguistique. (GUESPIN E MARCELLECI, 1986, 
p.16) 
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com uma ordem política, cultural e social; a função naturalizadora, ou seja, o efeito 

normalizador de uma ordem extralinguística que seria explícito no sentido comum; e a 

institucionalidade, isto é sua produção e reprodução de práticas institucionalizadas em 

benefício de formas especificas de poder e de autoridade. (DEL VALLE, 2007, p. 20) 

Assim, uma perspectiva histórica da época da colônia até a década de oitenta serve de 

base para entender as representações do indígena nas sociedades hegemônicas12 

contemporâneas. Logo, como tais sociedades lidam com a questão da heterogeneidade étnica e 

linguística, não só no plano institucional, mas também no plano autônomo. Em termos gerais, 

encontramos dois casos de diversidade étnica e linguística viva e presente nas sociedades 

brasileira e mexicana desde antes da conquista portuguesa e espanhola respectivamente. 

Conquanto, falar em dois casos não significa reduzir os povos indígenas a duas etnias, 

tampouco significa que os dois países podem se comparar simetricamente. Porém, os dois 

países compartilham algumas semelhanças nos seus processos históricos talvez ainda pouco 

exploradas, e que poderiam dar respostas chave para romper com relações desiguais de poder 

vigentes desde a época das colônias européias. 

No tocante à abordagem histórica que adotamos neste estudo, diz respeito à 

necessidade de reconhecer os processos nas mudanças sociais como dinâmicos e flexíveis. 

Considerando a interação entre os povos indígenas com as sociedades colonizadoras, podemos 

ver que as teorias sobre a questão indígena desde o século XVI mantiveram relações de 

dominação e submissão de uns sobre os outros. Relações tais que vêm se recriando a partir de 

perspectivas mais críticas. Sobre os indígenas na história do Brasil, Celestino de Almeida 

(2010) aponta o seguinte: 

A partir dessas novas concepções teóricas, antropólogos e historiadores têm 
analisado situações de contato, repensando e ampliando alguns conceitos básicos 
sobre o tema. A compreensão da cultura como produto histórico, dinâmico e flexível, 
formado pela articulação continua entre tradições e novas experiências dos homens 
que a vivenciam, permite perceber a mudança cultural não apenas enquanto perda ou 
esvaziamento de uma cultura dita autêntica, mas em termos do seu dinamismo, 
mesmo em situações de contato extremamente violentas como foi o caso dos índios e 
dos colonizadores. (CELESTINO DE ALMEIDA, 2010, p. 22) 

                                                 
12

 Os trabalhos sobre as concepções e as representações da cultura indígena desde a perspectiva da historia e da 
antropologia servirão como base teórica para a análise das iniciativas de planejamento das línguas indígenas.  
Assim, o antropólogo Bonfil Batalla, (1970-71) estuda a condição indígena analisando “a categoria supraetnica” 
de “índio” dada aos grupos de maneira generalizante na época da colônia, relegando-os a uma condição 
uniforme e geral sem reconhecer a diversidade cultural e lingüística desses grupos. 
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Em suma, a questão do planejamento linguístico segundo uma visão glotopolítica, 

parte do princípio de estabelecer ligações entre os atores sociais, o contexto histórico e político 

e as ações, legitimas ou não, dos falantes das diferentes línguas. É a partir da interação entre 

tais dimensões, que uma análise glotopolítica articula seus argumentos críticos, pois não há 

espaço para teorias absolutas nem reducionistas quando se entende a sociedade como parte de 

processos históricos em contínua mudança. 

 

2.2. Políticas linguísticas 

 

A noção de planejamento linguístico se concebe no fim da década de 50 e no início de 

60 a partir dos esquemas teóricos da linguística estrutural (CALVET, 2007), e segundo uma 

abordagem mais instrumentalista da linguagem, que abstrai a língua do âmbito social, 

idealizada como um objeto que pode ser normatizado e “aperfeiçoado” para garantir a sua 

única função prevista: a de comunicar. 

É no fim da década de 60 nos trabalhos de Kloss (apud CALVET, 2007) que 

encontramos uma distinção que se preocupa além da intervenção na forma das línguas, ou 

seja, da padronização do corpus, pela função e o uso destas, ou seja o seu status social. A 

partir daí observamos uma ampliação do campo da política linguística que tenta se afastar da 

visão instrumentalista da linguagem que até então tinha guiado os estudos linguísticos. Quase 

duas décadas mais tarde, Einar Haugen (1983) publica o seu modelo de planejamento 

linguístico (language planning) que se preocupa em padronizar situações linguísticas “não 

homogêneas” no contexto dos países que adquiriram o status de estados independentes das 

colônias europeias; e que seria o modelo de base para os próximos trabalhos realizados nesse 

âmbito. Assim, no modelo de Haugen propõe-se quatro passos básicos para tal investida: 

primeiro a seleção de uma língua oficial, nacional; segundo, a sua codificação através da 

criação de alfabetos, dicionários e gramáticas; terceiro, a implementação da língua escolhida 

nos espaços públicos e na vida quotidiana através, por exemplo, da escola ou da mídia; e por 

fim a modernização, desenvolvendo terminologias para “garantir” a função comunicativa da 

língua em áreas específicas como na ciência tecnológica. 

O modelo se inscreve numa visão funcionalista da linguagem, na qual o mais 
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importante seria garantir a língua como instrumento de comunicação. Uma abordagem que 

prevê uma relação burocrática, na qual o Estado seria o sujeito da decisão e o especialista, o 

codificador da língua ou da variedade da língua escolhida. Já Calvet (2007) problematiza o 

modelo proposto por Haugen, aliás,  questionado por outros tantos autores, no sentido de que

   

(...) não ocorre em nenhuma parte desse esquema a menor critica em relação aos 
processos de decisão, nenhuma sugestão de uma possível consulta democrática junto 
ás populações envolvidas ou ainda de um controle democrático dos estágios 1 
(escolha) e 2 (codificação): se a língua pertence àqueles que a falam, o problema da 
língua aparece aqui como uma questão de Estado, e isso gera em algumas situações, 
como na França, conflitos entre esse Estado, os falantes da língua nacional e as 
minorias linguísticas do território. (CALVET, 2007, p. 32) 

 

Assim, no caso do Brasil e do México, uma política de status seria, por exemplo, o 

reconhecimento constitucional do português e do espanhol como línguas nacionais e oficiais 

em cada Estado, e que teriam o papel de línguas dominantes perante as realidades multilíngues 

que sabemos existir nos dois territórios; isto é uma concepção generalizante e afastada dos 

contextos sociais em que se dão as situações de contato linguístico entre línguas indígenas 

“minoritárias” e as línguas oficiais “dominantes”. Em relação às concepções críticas do 

planejamento linguístico na América Latina, Inge Sichra argumenta, 

Aunque algunos autores hablan de planificación dirigida a las lenguas minoritarias, lo 
hacen para referirse a la normalización que implica una codificación, por lo tanto, la 
escritura. No alcanzan a las características principales en las que se desenvuelven la 
mayoría de nuestras lenguas minoritarias: la oralidad y el uso cotidiano, sin 
supeditaciones a las orientaciones de una institución en el sentido formal y oficial de 
las lenguas dominantes. (SICHRA, 2006, p. 4) 

 

Os princípios de territorialidade e de personalidade também surgem das tentativas de 

planejamento linguístico, sobretudo quando se reconhecem situações de conflito entre duas ou 

mais línguas em contato (HAMEL, 1993, p.10). No principio de territorialidade, uma pessoa 

pode exercer o seu direito a língua no território delimitado onde é falada essa língua, assim, 

por exemplo, no Brasil um falante da língua Tukano tem direito a receber todos os serviços 

públicos nessa língua dentro do território onde ela é reconhecida como oficial, neste caso, no 

município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas13; mas, fora desse território, essa pessoa 

teria que falar e entender o português. Já no princípio de personalidade, uma pessoa falante de 
                                                 
13 As línguas Baniwa, Tukano e Nheengatu foram cooficializadas no municipio de Sao Gabriel da Cachoeira, 
Amazonas pelo Decreto de lei nº145 de 11/12/2002  
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português no Brasil pode exercer o seu direito individual a receber os serviços públicos nessa 

língua em qualquer parte do território, pelo fato de ela ser a língua oficial da nação brasileira. 

No caso das línguas em condição minoritária, há um recente debate sobre se o 

princípio de territorialidade contribuiria com a reivindicação social das línguas indígenas 

perante a posição dominante das línguas hegemônicas; ao mesmo tempo que o critério de 

personalidade se concebe unicamente para elas. Nesse sentido Calvet (2007) afirma que 

 

Essas situações dão outro sentido à expressão “direito à língua”. O fato de não falar 
a língua do Estado priva o cidadão de inúmeras possibilidades sociais, e 
consideramos que todo cidadão tem direito à língua do Estado, isto é que ele tem 
direito à educação, à alfabetização etc.; Mas o princípio de defesa das minorias 
linguísticas faz com que, paralelamente, todo cidadão tenha direito a sua língua. 
(CALVET, 2007, p. 85) 

 

Por outro lado, Calvet (2007, p.33) classifica as contribuições ao campo das políticas 

de linguagem, a partir de uma “sociolinguística nativa”, começando por Ferguson, que em 

1956, introduz o conceito de diglossia para explicar a relação supostamente estável, que 

existiria entre as diferentes línguas (ou variedades duma mesma língua) em contato, e no 

mesmo território. Este autor introduz dois conceitos chave para as situações de bilinguismo, 

uma das línguas é apresentada como a variedade baixa, que seria usada no meio familiar, nas 

relações intimas, e a outra como a variedade alta, que seria a língua da educação, do Estado. 

Segundo Hamel (1993) é nessa mesma linha que as abordagens posteriores sobre as 

políticas linguísticas vão tentar se afastar da visão evolucionista da teoria linguística; visão 

que levaria a acreditar em relações dicotômicas do tipo línguas modernas contra “línguas não 

modernas”, “européias” contra “não européias” ou ainda, “línguas desenvolvidas” contra 

subdesenvolvidas. O mesmo autor cita o trabalho de Cooper (1989) e de Jenrnudd (1991) que 

colocam a necessidade duma abordagem sociolinguística e pragmática da linguagem, 

considerando as interações verbais dos falantes e a suas línguas.   

No decorrer da década de 70 até hoje, encontramos uma vasta literatura sobre as 

políticas de linguagem e o planejamento linguístico, que tentam dar uma especificidade aos 

termos dando mais objetividade aos estudos dentro do campo da linguística. A esse respeito, 

seguimos a perspectiva de Hamel (1993) que reconhece duas grandes áreas para classificar em 

termos gerais os modelos de política linguística existentes. A primeira área de análise seria “a 

política de linguagem externa” que regula os usos e funções de uma língua, ou seja, define o 
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seu status, e a segunda seria “a política de linguagem interna” que analisa as intervenções 

sobre as estruturas das línguas, através de instrumentos linguísticos como dicionários, 

gramáticas ou a estandardização de alfabetos para línguas sem escritura (ágrafas), ou seja, 

define o seu corpus.   

No entanto, para além dessa classificação dicotômica, outras perspectivas propõem 

uma abordagem mais complexa, no sentido de evitar concepções reducionistas tanto da 

linguagem como da política. Hamel (1993, p.13) cita, por exemplo, a abordagem dos 

sociolinguistas alemães, que propõem uma diferenciação entre a política das línguas 

(Sprachenpolitik) e a política de linguagem (sprachpolitik); para esses autores não é possível 

dissociar as políticas institucionais de outras intervenções de forças sociais, criticando as 

ideologias dos processos políticos relacionados à linguagem que contribuem na reprodução 

das relações de dominação. 

No mesmo sentido, Ninyoles (1991) citado em Hamel (1993, p.14) no contexto do 

conflito linguístico na Catalunha, faz a diferença entre dois termos em inglês language policy, 

que diz respeito às atitudes, às ideologias em relação à língua, e language politics que implica 

uma decisão institucional ou um “ato de poder”.   

Consideramos que a concepção da Glotopolítica dos sociolinguistas franceses e 

quebequenses de tradição marxista, articula as propostas de análises mais complexas, assim, 

por exemplo, Jose Del Valle (2007) propõe um estudo glotopolítico para analisar o “status 

simbólico do espanhol” no mundo, ele se faz a pergunta e responde em seguida 

(...) ¿qué hace que con el contexto de un análisis  glotopolítico, optemos por 
conceptualizar un sistema de ideas sobre el lenguaje como ideología lingüística? 
Fundamentalmente tres condiciones: primera su contextualidad, es decir, su 
vinculación con un orden cultural, político y/o  social;  segunda, su función 
naturalizadora,  es decir su efecto  normalizador de un orden extralingüístico que 
queda apuntalado en el sentido común; y tercera, su institucionalidad, es decir, su 
producción y reproducción en prácticas institucionalmente organizadas  en beneficio  
de formas  concretas  de poder y autoridad. (DEL VALLE, 2007, p. 20) 

 
Por outro lado, se pensarmos nas políticas de linguagem concebidas pelo estado e 

implementadas em diferentes partes do mundo entre os anos 60 e 70, podemos observar, que a 

maior parte delas foram baseadas em modelos tecnocratas que atendiam a perspectivas da 

linguística teórica ortodoxa, na qual a noção de língua é um objeto de estudo desvinculado do 

falante e das dinâmicas sociais que envolvem os fenômenos linguísticos (CALVET, 2007; 

HAMEL, 1993; ORLANDI, 1990; MOITA LOPEZ, 2006, et al.). É só no fim da década de 
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setenta  que surgem modelos diferentes de planejamento linguístico, baseados em novas 

perspectivas antropológicas e sociológicas, que se desenvolvem com a teoria da 

sociolinguística, e mais tarde, com as teorias da linguística aplicada. Como já foi assinalado, é 

também a partir da década de oitenta que vários países na América latina adotaram políticas 

neoliberais. Com este novo panorama, se intensificaram as concepções do mundo capitalista 

ocidental, e em consequência, se modificaram as diversas realidades dos estados nacionais, e 

portanto as relações culturais. 

Enrique Hamel, (1993) em relação aos estudos em políticas de linguagem na América 

Latina  aponta que 

De hecho, los modelos establecidos no se han distinguido precisamente por un 
concepto del lenguaje como acción social y discurso relacionados con el poder, como 
lugar de conflicto y confrontación ideológica, donde las tensiones entre significado 
semántico y acción pragmática, entre constitución, reproducción y transformación de 
las significaciones sociales se refleje en toda su complejidad. (HAMEL,1993, p. 7) 

 

A análise das políticas em questão, configura-se então no conjunto das teorias que 

buscam explicar os fenômenos sociais acompanhando os processos históricos das lutas de 

reivindicação dos direitos dos povos indígenas em relação  às culturas linguísticas dominantes 

em cada país, isto é, do espanhol no caso mexicano e do português no caso brasileiro. Nos 

referimos, por exemplo, ao mito bem conhecido pelos linguistas da dicotômica analogia “uma 

língua, uma nação” que já na Europa do século XVIII tomava força nos processos de 

constituição dos estados modernos, reafirmando as políticas homogeneizantes. Monteagudo 

(2012) analisa como este processo se dá a partir das ideias napoleônicas que antecedem a 

Revolução francesa e a constituição do Estado francês moderno,   

 

Nascia assim a ideologia da monoglossia, e o modelo do estado-nação monolíngue, 
ao tempo que se iniciava a construção discursiva da nova noção de ‘língua nacional’. 
A diversidade linguística se tornava uma realidade anômala e disfuncional, tanto na 
ideologia quanto na prática. O estado ficava programaticamente vinculado ao 
programa de homogeneização linguística e cultural, correlativo ao de criação e 
difusão da língua e a cultura nacionais e a manutenção da correspondente 
intelectosfera ideológica e cultural que acompanha, legitimando-os, esses processos. 
(MONTEAGUDO, 2012, p. 49) 

 

No contexto americano, vemos como essas ideias repercutem diretamente nas colônias 

européias, e como na verdade a criação dos estados nacionais e das fronteiras na Europa são 
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processos históricos diretamente ligados com os processos colônias na America indígena. A 

esse respeito, Dora Pellicer (1997) analisa o contexto linguístico na América Latina,  

Estos procesos de unificación lingüística han elevado el valor de una lengua –en su 
contenido histórico, gramatical y literario- a costa de la marginalización y la 
deslegitimación de las otras que a menudo han pasado a ocupar la designación de 
dialectos en un sentido no alejado de la esencia original del término entre los griegos, 
quienes con él designaban el habla de los bárbaros. (PELLICER, 1997, p.4) 

 
 

2.3. Ideologias linguísticas 

 

A teoria sobre ideologia estudada por filósofos e cientistas sociais, vem à tona para 

articular a nossa proposta glotopolítica, pois acreditamos que “a teoria da ideologia nos ajuda 

a analisar como um conjunto particular de idéias passa a dominar o pensamento social de um 

bloco histórico”, assim Stuart Hall (2009) estuda os conceitos de ideologia e hegemonia nos 

escritos de Antônio Gramsci (1948-1941) para analisar as construções de identidades culturais 

e políticas nas “culturas populares” 14 no contexto da diáspora africana na Inglaterra. 

Retomamos esses conceitos para entender e explicar as relações de poder que se dão na esfera 

das políticas de línguas indígenas em dois estados (Brasil e México) que compartilham 

processos históricos de colonização, escravidão e discriminação dos seus povos nativos  –

embora não sejam os indígenas, os únicos discriminados-. Nas palavras do filosofo de origem 

jamaicano, a ideologia é: 

“... os referenciais mentais –linguagens, conceitos, categorias, conjuntos de imagens 
no pensamento e sistemas de representação- que as diferentes classes e grupos 
sociais empregam para dar sentido, definir, decifrar e tornar inteligível a forma como 
a sociedade funciona. [...] Está relacionada principalmente com os conceitos e 
linguagens do pensamento prático que estabilizam uma forma particular de poder e 
dominação; ou que reconciliam e acomodam as massas em seu lugar subordinado na 
formação social.” (HALL, 2009, p. 250) 

 
 De acordo com essas perspectivas de análise, a abordagem teórico-crítica nos leva ao 

estudo da construção histórica da “identidade nacional” como projeto do Estado. Nos 

                                                 
14

 No campo dos estudos culturais, Hall (2009) questiona concepções reducionistas e absolutistas que serviriam 
para reafirmar a visão dicotômica entre classes subalternas contra classes hegemônicas como classes 
incivilizadas contra classes civilizadas ou pobres contra ricos, selvagens contra cultos, e assim por diante, “Isso 
nos alerta contra abordagens auto-suficientes da cultura popular que, valorizando a “tradição” pela tradição, e 
tratando-a de uma maneira não histórica, analisam as formas culturais populares como se estas contivessem, 
desde o momento de sua origem, um significado o valor fixo e inalterável”. (HALL, 2009, p.244) 
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contextos mexicano e brasileiro, a construção da identidade nacional, esta diretamente 

relacionada aos processos de independência política, ideológica e epistemológica das colônias 

europeias. Para este ponto, retomamos o conceito de “hegemonia” estudado desde Gramsci 

por vários pesquisadores das ciências humanas dos séculos XX e XXI como são, entre tantos 

outros, Nestor Canclini (1985) na América Latina e Stuart Hall (2009) no contexto do Caribe e 

da Inglaterra. A relação que se estabelece entre o Estado e o poder pode ser analisada em 

termos de hegemonia, no entanto, essa relação não deve ser reduzida a uma análise dicotômica 

de opressão – submissão e sim observar as particularidades do conceito em diferentes 

perspectivas que devemos considerar para nossa análise. Segundo os autores acima, em 

primeiro lugar, a hegemonia se constrói historicamente e em momentos específicos de uma 

sociedade. Em segundo, a hegemonia não pode ser construída somente a partir de uma frente 

de luta, mas é necessário reconhecer o caráter multidimensional desta. Assim, a língua oficial 

e dominante de um país não seria só hegemônica por ter maior quantidade de falantes ou 

ainda, por dispor de mais reconhecimento no plano da economia global, mas também por 

questões estratégicas de dominação religiosa e/ou política em benefício dos blocos 

estabelecidos no poder. Por último, o domínio não pode ser visto como simplesmente imposto 

por um bloco de poder sobre outro bloco submetido.  

O anterior nos leva também, a questionar visões reducionistas da questão indígena na 

atualidade, nas quais ainda hoje se acredita que o “índio” e a sua “cultura primitiva” devem ser 

valoradas e protegidas por serem parte do patrimônio cultural, quase ecológico, da nação. 

Neste sentido, as políticas que tem surgido a partir da década de 80 até hoje no Brasil e no 

México entorno das línguas indígenas, devem ser analisadas cuidadosamente para além da 

visão tradicional  assimilada pelo estado nos dois países; visão que concebe os indígenas como 

um povo sem uma trajetória histórica própria, com as suas lutas e suas resistências, que nem 

sempre correspondem com as concepções da ciência ocidental. Daí que consideramos 

pertinente o estudo das IL a partir da perspectiva glotopolitica e do pensamento descolonial. 

Para entender como as línguas dominantes se consolidam nas sociedades ocidentais 

provocando a deslegitimazação das línguas “minoritárias”, Woolard (2007), no seu artigo 

sobre a autoridade linguística do espanhol aponta que as ideologias linguísticas fazem visíveis 

as conexões dinâmicas entre as noções de identidade e comunidade, nação e estado, ou ainda 

entre moralidade e epistemologia; e enfatiza que “... [as ideologias linguísticas] constituem um 
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instrumento ao serviço não só da interação verbal, mas da ação política e da imposição, 

fortalecimento e disputa das hierarquias sociais” (WOOLARD, 2007, p.129). 

Para Kroskrity (2000), por exemplo, a insegurança linguística dos falantes e as funções 

da linguagem são o ponto de encontro que dá origem ao conceito de ideologias. Kroskrity 

(2000, p.3) reconhece duas definições relevantes propostas pelos autores americanos, Micheal 

Silverstaein y Judith Irvine (2000). Para esses autores, as ideologias linguísticas (IL) seriam o 

conjunto de crenças articuladas e racionalizadas  sobre a estrutura e o uso da linguagem; já a 

segunda, insiste no caráter sociocultural do sistema de ideias sobre as relações entre linguagem 

e sociedade em conjunto com interesses morais e políticos específicos. Kroskrity (2000, p.17) 

insiste sobre a importância de reconhecer o desafio que implica estudar as IL pois existe uma 

multiplicidade de perspectivas e de significados entretecidos nos diversos grupos atuantes na 

cena social e política, daí a necessidade de entender como as IL de grupos específicos são 

assimiladas através das forças culturais hegemônicas, como pode ser a grande mídia. 

Partindo  dessa perspectiva, não existe um ponto de vista que não seja emitido a partir 

de uma postura política. Da mesma forma, Woolard (2007) no seu artigo sobre a autoridade 

linguística do espanhol e para entender como as línguas dominantes conseguem consolidar-se 

nas sociedades ocidentais ao ponto de as outras línguas ficarem minimizadas e deslegitimadas, 

a autora propõe estudar as ideologias da autenticidade e do anonimato. A ideologia da 

autenticidade implica no reconhecimento da expressão genuína da língua numa comunidade 

concreta e ligada a um lugar específico; e a ideologia do anonimato idealiza uma língua 

objetiva e padronizada, universal por não ter uma raiz territorial, naturalizando dessa forma 

sua autoridade frente à qualquer outra língua ou variante da mesma.   

Entendemos junto com os autores Del Valle (2007), Woolard (2007), Kroskrity (2000) 

e outros, que as ideologias linguísticas são esquemas de saber edificados na intersubjetividade 

a partir de experiências individuais e coletivas em conjunto com as diversas doutrinas de 

pensamento institucionalizadas e interiorizadas de maneira consciente e inconsciente. Assim, é 

importante dizer que as ideologias fundadas na coletividade são re-assimiladas de forma 

individual como visão parcial da realidade mesmo se estas fossem concebidas nas relações de 

poder de um ou de vários grupos hegemônicos. Ainda, destacamos a importância da tomada de 

consciência sobre as ideologias linguísticas entendidas dentro da construção e manutenção do 

projeto dos estados nação enquanto entidades políticas (PHILIPS, 2012). 
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Como vimos, as ideologias, sendo naturalizadas, funcionam como fundamento para 

propiciar ações concretas a partir do momento que são nutridas pela experiência: as ideologias 

devem ser vistas como “forças ativamente organizadoras e psicologicamente validas” que 

conformam o terreno onde a sociedade atua e as pessoas se tornam conscientes das suas 

posições sociais. (WOOLARD, 2007) Do mesmo modo, as ideologias não seriam o simples 

reflexo das relações subjacentes entre a sociedade e a língua, mas a transformação das relações 

sociais organizadas e organizadoras pelas mesmas ideologias. 

Na mesma lógica, resgatamos do trabalho de Ribeiro da Silva (2007) sobre as 

ideologias linguísticas o modelo que propõem Shohamy (2006) no qual se considera que as 

políticas linguísticas atendem mais do que a uma simples projeção do governo através dos 

textos oficiais na tentativa de valorizar a(s) língua(s) da nação; na verdade essas políticas 

manifestam um mecanismo complexo de ideologias e representações sobre o valor das línguas 

que atendem sobretudo aos interesses da sociedade hegemônica, e que colocam (na maioria 

dos casos) uma única língua como dominante. Seguindo Shoamy (2006), Ribeiro da Silva 

(2007) afirma que “Os mecanismos são os canais por meio dos quais as políticas são 

disseminadas e/ou reproduzidas na sociedade. Portanto, eles incorporam as agendas ocultas da 

política linguística e atuam em seu funcionamento” (RIBEIRO DA SILVA, 2007, p. 313). 

Concretamente, consideramos que a ideologia linguística pode se encontrar implícita 

nas práticas e discursos burocráticos como são as instituições de estatística dos países em 

questão. Nesse sentido concordamos com a reflexão sobre a teoria gramsciana de Susan 

Philips (2013) ao ressaltar que: “Lo material y lo ideológico se fusionan en uno; toda acción 

humana es a la vez material e ideológica.”  (PHILIPS, 2013, p. 280) 

Por fim, para entender a relação que existe entre as ideologias linguísticas e a 

conformação política dos estados nação, é necessário voltar para a sua origem no estado 

colonial ocidental. Segundo a tese de Anderson (1986) sobre as comunidades imaginadas, já 

em meados do século XIX foram criadas três instituições que mudaram de forma e que se 

adaptaram aos novos estados independentes de Ásia, África (e América) ao entrar na lógica da 

“reprodução mecânica”, estas instituições são o censo, o mapa e o museu: “Estas tres 

instituciones (...) en conjunto, moldearon profundamente el modo en que el Estado colonial 

imagino sus dominios: La naturaleza de los seres humanos que gobernaba, la geografía de 

sus dominios y la legitimidad de su linaje.” (ANDERSON, 1986, p. 229). O autor, explica a 
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partir do caso da Ásia, como as categorias do censo se tornaram mais visíveis e sobretudo 

raciais, tendo uma quantidade enorme de etnias diferentes na Índia. A classificação nos censos 

da década de 80 aparecia com o nome geral de “índios” para não ter que desvendar a 

diversidade de culturas, línguas e religiões que ali coabitavam. 

A continuação, comentaremos de forma geral três ideologias linguísticas que são 

essenciais na discussão teórica e crítica sobre a diversidade linguística e especificamente sobre 

as políticas relacionadas às línguas indígenas no Brasil e no México: 1. A ideologia do censo, 

2. A ideologia da língua comum e 3. A ideologia do letramento. 

 

2.3.1. A ideologia do censo: a comunidade linguística imaginada 

 
 

Lembro da primeira vez que me perguntaram isso, eu tinha oitos anos, estava na 
escola brincando e acabei cortando meu joelho. Encontrei próxima a mim uma erva 
que servia para cicatrização, lavei e coloquei no pequeno ferimento. 

Uma coleguinha da mesma idade me olhava assustada e perguntou curiosa: “Você é 

índia? Como sabe que essa planta serve para isso?” Indagou-me. Eu falei que minha 

avó conhecia as plantas, sempre fazia remédio para as pessoas, gostava de cuidar das 

pessoas e também rezava as pessoas para elas não ficarem doentes. 

Naquela época eu não entendia muito bem porque as pessoas sempre ficavam 

surpresas com essa informação, de ser indígena, mestiça ou não. Eu me perguntava 

porque havia algo diferente no meu mundo que de alguma forma não parecia ser o 

mesmo mundo dessas pessoas. Por que ficavam tão surpresas? Era sempre motivo 

de alguma brincadeira ou comoção geral. Vivi grande parte da minha infância e pré-

adolescência camuflada na multidão da cidade, mas mesmo assim às vezes surgia 

essa mesma pergunta: “Você é indígena?”, e outras como: “Você é mestiça? Alguém 

é índio na sua família?”. 

Aracy Tupinambá15 

  
Existe uma preocupação nos dois países por reconhecer sistematicamente a diversidade 

étnica e linguística presente nos seus territórios. A vontade do Estado por saber sobre a 

diversidade linguística nos países da América Latina surge em grande parte graças às lutas de 

resistência dos povos originários que ao longo de mais de meio século foram ganhando força 

como coletividades organizadas, na busca por reconquistar os seus direitos culturais, 

linguísticos e territoriais. Consequentemente, a necessidade de olhar para as minorias étnicas e 

                                                 
15 http://www.indioeduca.org/?p=1713  Acesso em dezembro 2014  
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linguísticas se expande do nível nacional ao internacional. Nesse sentido, tenta-se sistematizar 

os direitos culturais através de organismos como a ONU, que com uma visão “universal” da 

grande diversidade de povos, tenta contribuir à luta contra a discriminação e marginalização 

das minorias. Veremos com mais detalhe deste tema, no capítulo quarto deste trabalho. 

Como parte dessa tentativa, os censos demográficos começam a ter indicadores 

específicos para contabilizar a população indígena, dados sobre os territórios que ocupam, 

sobre o grau de alfabetização e sobre as línguas faladas no território nacional além das línguas 

dominantes de cada país. 

A tentativa de registrar e catalogar essas línguas e os seus falantes é uma ação do 

governo que considera então necessário nomear os grupos e suas línguas a partir de dados que 

podem ser históricos ou que podem ser apresentados pela mesma população através de censos. 

Embora essa iniciativa tenha, a princípio, como objetivo o reconhecimento e a divulgação da 

existência da diversidade etnolinguística, cabe questionar-se sobre qual a noção de “língua” ou 

de “indígena”, por exemplo, em que se baseiam os censos em termos epistemológicos e 

ideológicos. Nessa perspectiva, é importante saber se as línguas são concebidas como objetos 

independentes dos contextos e dos usos sociais nos quais são faladas, ou se elas são entendidas 

como parte de uma construção de realidades diferentes em contextos históricos e sociais em 

dinamismo. O que resulta interessante é saber até que ponto os censos etnolinguísticos são 

úteis para reafirmar ou refutar certa ideologia em relação as chamadas “minorias étnicas”. 

Quais são os critérios para determinar a identidade étnica? Que sentido de “língua” é usado 

nos censos? E ainda, esses critérios têm a ver com as representações ou sentidos dados pelos 

próprios integrantes das comunidades indígenas contabilizadas ou são estes critérios baseados 

em uma ideologia determinada e imposta pelo estado através de aparatos burocráticos?.  

Admitindo que a língua não é um objeto independente do contexto, nem do espaço e 

tempo, e sim uma realidade que se recria, pois a língua é mutável, cabe refletir sobre qual a 

representação do que é uma língua para cada povo indígena, ou quais são os usos que estes 

dão às línguas. A classificação baseada na tradição da linguística estrutural –usada na maioria 

dos parâmetros dos censos oficiais- considera famílias e troncos linguísticos para contabilizar 

as “línguas” faladas pelos povos indígenas, por exemplo, no México a língua totonaca é 

considerada na família yuto-nahua, a língua lacandona da família maia e assim por diante. O 

que representa essa concepção da linguística tradicional em termos ideológicos?.   
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Vemos por exemplo, o surgimento de etnias e de línguas que não tinham um espaço na 

formação da sociedade nacional, línguas que no caso do México, deixaram de ser unicamente 

a língua maia e a asteca para serem mais de 60 línguas faladas no território; e no caso do 

Brasil, o conhecimento de mais de 180 línguas além do tupinambá. A visão oficial da realidade 

linguística no México como no Brasil apresenta-se a través dos censos realizados por 

instituições governamentais. No México, o INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografia) e no Brasil o IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística). A nosso 

entender, é preciso revistar os conceitos e os pressupostos nos quais os catálogos e censos das 

línguas indígenas se baseiam, no intuito de analisar desde uma perspectiva glotopolítica as 

implicações sociais das iniciativas governamentais por contabilizar as línguas indígenas. 

Segundo Marconi e Meinhof (2006), a ideologia do censo no contexto do 

plurilinguismo na África do sul, é uma perspectiva do estado para contabilizar as línguas e 

tentar assim ter um controle demográfico e social da população. Nesse estudo, os autores 

apontam alguns problemas que se suscitam com essa metodologia quantitativa e que se 

aplicam também a nosso ver, ao contexto latino-americano, mencionamos três questões a 

partir de tal perspectiva. 

1. As línguas indígenas são classificadas de acordo com a nomenclatura ocidental que em 

muitos casos pode não ser a mesma nomenclatura  designada pelos próprios falantes, ou pode 

nem ser considerada uma língua por eles mesmos, e nesse sentido estaríamos falando de 

línguas imaginadas. 

2. Os censos são elaborados na língua oficial do país sem considerar que existe um grande 

numero de indígenas que não falam ou entendem a língua dominante e oficial (neste caso nem 

português nem espanhol) e portanto, não haveria correspondência de informações sobre as 

línguas faladas pelos indígenas e as línguas oficiais usadas tanto para aplicar o censo como 

para divulgar os resultados deste. 

3. O censo considera as variantes de uma língua indígena partindo de pressupostos da 

linguística estruturalista em que as línguas são classificadas por famílias e troncos linguísticos; 

isso é questionável quando sabemos que esses conceitos são tratados por pesquisadores 

especialistas no tema, ou por funcionários das instituições encarregadas do tratamento dos 

dados que pouco ou nada sabem das relações complexas entre os falantes e suas línguas de 

cada comunidade ou etnia visitada.  Do mesmo modo que a diversidade linguística na África 
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tenta ser representada nos censos, submetendo-a a uma visão institucional e baseada em 

pressupostos herdados da ideologia dos estados nacionais: uma língua para uma nação. 

Efetivamente a diversidade representa um problema, um obstáculo para alcançar a unidade 

nacional. A este respeito, Markoni e Meinhof (2006) no seu artigo sobre a noção de língua na 

África apontam, 

Nossa análise focaliza o modo como os censos podem iluminar as visões 
governamentais de língua, raça e etnia, porque eles oferecem “categorias que tem o 
efeito de inventar povos”, ou de fazer grupos de pessoas e línguas “existirem ao 
nomeá-los”. Em outras palavras, o censo não somente descreve realidades 
prevalentes, mas cria tipos específicos de realidades com o propósito de 
“governabilidade”. Isso implica o apagamento de outros povos e línguas. 
(MARKONI E MEINHOF, 2006, p. 205). 

 

Nesse sentido, acrescentamos para o debate, o fato de o censo ser um instrumento de 

análise institucional que fundamenta os seus conceitos e a sua metodologia numa 

representação hegemônica da ideologia do Estado nação. 

Para nosso estudo, é interessante também como a expansão étnica e cultural dos povos dos 

territórios vizinhos coloca a dificuldade do Estado de contabilizar as línguas que nem sempre 

se limitam às fronteiras oficiais do seu território. Isto mostra uma semelhança com o caso de 

varias etnias da América Latina, que desde a época da colônia até hoje se expandem pelos 

territórios ultrapassando as fronteiras oficias e que fazem com que o Estado crie comunidades 

imaginadas dentro dos seus limites territoriais, o que a nosso ver, provoca uma ruptura no 

sentido de representar como minorias étnicas às comunidades que na verdade são maiores em 

numero de população e por tanto existem mais falantes de outras línguas do que o Estado 

apresenta como realidade através dos censos nacionais: 

 

De ahí su intolerancia ante las identificaciones múltiples, políticamente “travestidas”, 
borrosas o cambiantes. De ahí la tenebrosa subcategoría bajo cada grupo racial, de 
“Otros” que, no obstante, no deben, en absoluto, confundirse con otros “Otros”. La 
ficción del censo es que todos están incluidos en él, y que cada quien tiene un lugar –
y sólo uno- exactamente claro. Nada de fracciones. (ANDERSON, 1993, p. 231) 

  

Em suma, através dos marcos políticos internacional e nacional entorno das línguas 

indígenas observa-se como certos parâmetros podem não ser coerentes com os pressupostos 

ideológicos dos estados que se refletem nos censos sobre população indígena. A ideologia do 

censo nesse sentido revela uma visão instrumentalista das línguas que não vai além dos dados 
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quantitativos e que está muito longe de uma análise mais concreta e detalhada do contexto 

social e dos conflitos políticos das diferentes realidades linguísticas. 

No entanto, nossa intenção com essa reflexão não é desvalorizar o trabalho estatístico 

que também consideramos, é importante para ter uma noção da realidade espacial e histórica 

que vivemos. Embora os censos sejam ferramentas para melhorar a governabilidade do país 

através das suas leis e instituições, existe uma grande dificuldade para estabelecer os critérios 

de base para realizar um trabalho estatístico que, a princípio, deveria ser objetivo. Dentre os 

problemas mais debatidos existe a dificuldade de estabelecer critérios baseados em uma 

concepção “tradicional” do que é ser índio, pois atualmente o processo de aculturação ou de 

apropriação de outras culturas, faz com que resulte obsoleto identificar o índio pela sua 

fisionomia, vestimenta, seu lugar de residência ou ainda, por falar uma língua indígena. 

Por outro lado, na segunda metade do século XX alguns dos estados latinoamericanos 

manifestam o interesse em reconhecer a diversidade étnica e linguística a partir das exigências 

de organismos internacionais como a convenção 169 da organização internacional do trabalho 

assinada pelo México em 1990 e pelo Brasil em 2002. Efetivamente, os indicadores utilizados 

nos censos para a população indígena são pensados a partir de concepções gerais sobre o que 

significa ser indígena, como falar uma língua indígena, usar as roupas tradicionais, a 

localização geográfica e a auto identificação étnica. 

 

2.3.1.1. Critério de localização geográfica 

 

“O território indígena é sempre a referência à ancestralidade e a toda a formação cósmica do universo e da 
humanidade. É nele que se encontram presentes e atuantes os heróis indígenas, vivos ou mortos.” 

Gerssem dos Santos (2006, p. 100). 

 

É necessário prestar atenção às diferentes concepções de território que estão em jogo 

quando se fala de etnias indígenas para não naturalizar um conceito que na verdade tem 

implicações diretas na vida diária e sobretudo nas resistências dos povos ante a situação 

marginal a qual são submetidos. O critério de territorialidade para identificar as pessoas como 

parte duma etnia indígena se apresenta nos censos como uma característica de pertencimento 

étnico que na verdade se confunde com um pressuposto ideológico de que o índio para ser 

reconhecido como tal teria que viver em um espaço delimitado pelo próprio Estado, como a 
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Aldeia no Brasil. Do ponto de vista epistemológico e ideológico, essa suposição é 

questionável por vários motivos que expomos na continuação. 

Por um lado, existe o território como espaço físico delimitado concretamente pela 

jurisdição do Estado porque nessa lógica, ele teria o dever de administrar os recursos naturais 

existentes dentro das suas fronteiras. O território como um lugar com limites determinados a 

partir de uma concepção hegemônica da organização territorial administrada pelos governos. 

Isto é, uma concepção construída e idealizada desde o discurso institucional do estado que 

além de tudo, esta conformado por uma elite majoritariamente branca e com uma visão 

reduzida, à verdade ocidental da sociedade. Uma concepção que de fato não aceita outras 

formas de entender o espaço mais do que como um bem material ou fator de produção. 

Por outro lado, a territorialidade indígena tem a ver com a apropriação coletiva do 

espaço, com uma simbologia cosmológica baseada na relação da natureza com a vida pratica e 

espiritual. O território indígena abrange os seres naturais mas também os sobrenaturais que 

habitam nele. “O território indígena é sempre referencia da ancestralidade e da formação 

cósmica do universo e da humanidade” (GRESSEM DOS SANTOS, 2006, p.101). Nesse 

sentido, entendemos que o critério de territorialidade por si mesmo se enfrenta com varias 

contradições epistemológicas porque justamente ele é uma questão basal dos conflitos dos 

países que foram colonizados, e que foi desde sempre um dos  fundamentos para justificar o 

extermínio étnico e cultural dos indígenas pelos colonizadores europeus. Parece que a historia 

se repete. A história de invisibilidade e de repressão contra os indígenas tem mostrado por um 

lado, o quanto a sociedade brasileira e mexicana continuam justificando a exploração de mão 

de obra indígena, e por um outro lado, que a expropriação das terras habitadas por eles por 

gerações inteiras continua sendo uma prática injusta e abusiva. Um conceito que poderia 

passar por mais um dado demográfico, na verdade é usado para ter controle e privilégio 

exclusivo dos recursos naturais, para continuar alimentando o sistema de produção e consumo 

capitalista. 

A territorialidade indígena não tem nada a ver com soberania política, jurídica e 
militar sobre um espaço territorial, como existe em um Estado soberano. Tem a ver 
com um espaço socionatural necessário para se viver individual e coletivamente. 
(GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.103) 

 

Do mesmo modo, como já comentamos antes, existe uma grande dificuldade na hora 
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de estabelecer critérios para contabilizar uma população indígena que está assentada fora dos 

limites do território do Estado ou fora dos territórios indígenas tradicionais. Por um lado, os 

censos oficiais (do México e do Brasil) acabam mostrando uma realidade indígena limitada, 

uma comunidade imaginada de indígenas que por serem considerados como parte da 

população  nacional “homogênea”, perdem visibilidade e importância. Ao contrário, se trata de 

comunidades que na verdade estão espalhadas em territórios que se expandem fora das 

fronteiras nacionais e dentro do mesmo país circulando entre o campo e a cidade. Na hora de 

se pensar em termos quantitativos, é necessário considerar esta situação em termos de “trans-

fronteiras”. 

 

Quadro II. Exemplos de línguas e povos ameríndios separados por fronteiras nacionais 

Área Geográfica Língua Povo Países 

Patagônia mapudungún, Mapuche Argentina e Chile  

Bacia do Rio 

Pilcomayo 

wichí ou 

weenhayek 

Wichí ou 

Weenhayek 

Argentina e Bolívia  

Chaco Boreal guarani Guarani  Argentina, Bolívia, Paraguai 

e Brasil  

Andes 

 

aimara ou aymara  Aimara  Bolívia, Chile, Peru  

quéchua, ingá, 

runa, simi, 

Quéchua Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Equador e 

Peru 

Planície do litoral 

Pacífico 

kuna ou Tule Kuna ou Tule Colômbia e Panamá  

Orinoquía sikuani ou hiwi Tatuyo Colômbia e Venezuela  

Amazônia ashaninka, tikuna Ashaninka, Tikuna Brasil e Peru  

machineri  Manchineri Bolívia, Brasil e Peru 

yanomami Yanomami Brasil e Venezuela 

Istmo 

centroamericano 

gonbe ou ngobere Gnobe Costa rica e Panamá  

tawahka, sumu-

mayangna 

Tawahka, sumu-

mayangna 

Honduras e Nicarágua 

Planalto 

mesoamericano 

chuj Chuj Guatemala e México 

nahuatl Nahuatl  El Salvador e México 

chorti Chorti Guatemala e Honduras 

Grande sertão  pápago Papago  México e Estados Unidos  

Fonte: Elaboração própria baseado no Atlas Sociolingüístico de las lenguas indígenas en América Latina, v. 1.  
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 É assim que os falantes de uma língua indígena falada por mais de dez mil indígenas 

ashaninkas assentados na selva amazônica do Acre e do Peru, no censo nacional são um povo 

representado como minoria e portanto sem visibilidade na sociedade nacional ou internacional. 

Por outro lado, existe o caso dos indígenas que migram para as cidades em busca de melhores 

condições de vida. Se trata de pessoas que chegam nas grandes urbes em condição de 

imigrantes e que na maioria das vezes sofrem discriminação principalmente pela sua aparência 

física, como a cor da pele ou os traços indígenas, ou por usar as vestimentas tradicionais, e 

também por falar a língua dominante (espanhol ou português) com sotaque ou com “erros” 

gramaticais, por exemplo, ou então por falar na língua indígena. Essa situação faz com que se 

crie uma insegurança na hora de afirmar sua origem índia por temor a ser discriminado.   

Outro exemplo desta dificuldade é o caso dos indígenas descendentes dos maias que 

estão espalhados em vários países da América central e subdivididos em grupos étnicos com 

línguas e culturas semelhantes por pertencer a uma grande tradição maia, mas com 

especificidades culturais e línguas diferentes. Segundo dados de censos oficiais16 os maias se 

encontram no território conhecido como mesoamerica que é habitado por esse povo há 3000 

anos aproximadamente. No sul do México (1.4 milhões), na Guatemala (42% da população), 

em Belize (10%), em Salvador (8%) e em Honduras (30 mil). Algumas das etnias maias 

habitam nas fronteiras de dois países como é o caso dos maias chortis que vivem no oriente da 

Guatemala e no ocidente de Honduras.  Podemos encontrar também alguns povos indígenas 

que habitam na região da Amazônia nos territórios fronteiriços entre Bolívia, Venezuela e 

Brasil como a etnia Yanomami que habita a região amazônica da Venezuela com cerca de 14 

mil pessoas e no Brasil mais de 12 mil pessoas, ou o povo Ashaninka com 1,291 pessoas no 

Brasil e 97 477 no Peru. Também temos os povos que habitam os estados do atlântico norte do 

país na fronteira com a Guiana francesa e o Suriname, como a etnia Aparai com presença no 

Pará, e nos dois países citados acima.17 Por outro lado, nas últimas décadas tem aumentado o 

número de migrações dos indígenas das áreas rurais, da serra ou da floresta para as cidades em 

busca de melhores oportunidades de trabalho, já que existe também uma pressão dos governos 

                                                 
16

 Informaçao disponível em: http://www.prensalibre.com/mayas_2012/Guatemala-pais-descendientes-
mayas_0_830917003.html 
Acceso no dia 22/11/2014 
 
17 Informaçao disponível em: http://pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral Acceso no dia 15/abril/2014  
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junto com as grandes empresas multinacionais para ocupar e explorar os territórios 

(tradicionais) ricos em recursos naturais. De fato, a luta pelo território tem sido desde sempre 

uma questão fundamental para a resistência dos povos indígenas, “la tierra comunal, o más 

bien, el territorio indígena comunitario es la esencia, “la conditio sine qua non” de su 

existencia material y espiritual. Los reclamos por mayores derechos lingüísticos y 

educativos, derivan de esta concepción cósmica.” (VON GLEICH, 1997, p. 11, grifo meu). 

Por conseguinte, é de grande importância entender qual é a perspectiva em que usam os censos  

populacionais quando se faz referência ao critério de territorialidade. Consideramos necessário 

repensar uma tal categoria para evitar ideias generalizantes que encaixam os indígenas em 

regiões determinadas, como na floresta amazônica ou nas zonas principalmente rurais, sem 

considerar o fluxo migratório e a população indígena assentada nas cidades. 

Finalmente, na própria concepção do que legitima a identidade indígena e com um 

critério claro de localização geográfica estabelecida na convenção 169 da OIT, se especifica 

que esta 

(...) aplica-se a povos em países independentes que são considerados indígenas pelo 
fato de seus habitantes descenderem de povos da mesma região  geográfica que 
viviam  no  país  na época da conquista ou no período da colonização e de 
conservarem suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas. 
Aplica-se, também, a povos tribais cujas condições sociais, culturais e econômicas os 
distinguem de outros segmentos da população nacional. (Convenção 169 da OIT, 
2011, p. 7) 

 
 Se por um lado, como já disse, é importantíssimo reconhecer o valor da territorialidade 

quando falamos de identidade indígena, e consideramos esse um critério indispensável para 

pensar-se nos censos como ferramentas demográficas essenciais para uma melhor 

compreensão da sociedade em que vivemos, por outro lado, parece contraditório o fato de 

advogar pelo direito à autonomia e autodeterminação dos povos originários na lógica histórica 

da construção política do estado nacional liberal. É verdade que vários países na América 

Latina tem se declarado como nações pluri-étnicas ou multiculturais atendendo às demandas 

dos mesmos povos indígenas e de organismos externos em prol de seus direitos, mas é 

questionável nesse sentido, quais são os significados e os valores atribuídos aos censos 

enquanto ferramentas das instituições governamentais principalmente para contar com essa 

informação. 

Em outras palavras, as ideologias linguísticas concebidas desde o poder são formas 
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hegemônicas de imaginar a constituição étnica dos estados nacionais; de fato, essas ideologias 

estão implícitas não só no discurso institucional como também e sobretudo na prática, através 

por exemplo dos censos populacionais.    

 

 

2.3.1.2. Critério de auto-identificação étnica   

 

“Somos índios. Quem diz que não somos mais 
 é porque está de olho em nossas terras” 

 (Luan, Uakiti, 2014)
18 

 

Na mesma lógica, a análise do critério de auto-identificação para os povos originários, 

apresenta alguns conflitos que vale a pena revistar para chegar à uma compreensão do que se 

pretende realmente atingir com essa afirmação da identidade étnica sobretudo no contexto das 

políticas diferenciadas para as comunidades indígenas. 

Na historia dos povos colonizados da América Latina, vemos como o indígena foi 

tratado de forma repressiva e preconceituosa seguindo a lógica dos conquistadores europeus 

de sobrepor a sua cultura e seu controle econômico e político. Já no capítulo dois, explicamos 

como as culturas e tradições dos povos originários foram catalogadas como inferiores e até de 

demoníacas. Por conta dessa discriminação, a identidade indígena foi se perdendo, ou melhor, 

se desvirtuando, na maioria dos casos como consequência da repressão e do preconceito étnico 

e racial das políticas neocoloniais vindas desde a ilustração européia. 

No entanto, nos diferentes países da América Latina existem casos particulares de 

resistência por parte das mesmas organizações indígenas que continuam lutando pelos seus 

direitos legítimos como povos originários. Tanto na colonização portuguesa como na 

espanhola, existiu a tentativa de acabar com a diversidade de povos, com a suas culturas, 

línguas e tradições para impor o modelo econômico, político-religioso e cultural de tradição 

ocidental. Desde a época pós-colonial, e a partir do surgimento dos estados nacionais 

independentes, o panorama não mudou muito no sentido de que os povos indígenas continuam 

sendo submetidos à lógica da modernidade civilizatória que se torna legítima no discurso 

                                                 
18

 Luan Uakiti, (indígena de origem pataxó, estudante de ciências sociais). Brasil barraca, caraíva, litoral da Bahia. 
Revista Vaidapé, São Paulo,n.3, p. 68-70, 2014. 
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criador dos estados-nação na América Latina do século XIX. A realidade é que os indígenas 

continuam a ser vistos como inferiores e atrasados no trem da modernidade e da civilização 

capitalista; é assim que surge a necessidade de integra los  no grande projeto de construção de 

“identidade nacional” que significava, entre outras coisas, a assimilação da cultura dominante 

religião, língua, organização política, econômica. Concebe-se em cada Estado uma identidade 

homogênea, moderna e alfabetizada na língua dominante do território, que reafirmava a 

coesão cultural pretendida pelos governos. Desta forma, os indígenas passam a ser 

representados por preconceitos étnicos, por exemplo, que todo índio tem necessariamente uma 

aparência de selvagem, não usa roupas “normais”, mora na floresta longe da sociedade 

“civilizada” e fala algum dialeto estranho. 

Assim se autodenominar como índio tem implicações históricas, sociais e políticas que 

vão além da especificidade cultural ou ainda racial. Por um lado, existe o debate sobre o que 

seria considerado como traços de “indianidade”, já que como vimos antes, o conceito de índio 

surge no contexto de dominação colonial, que mais do que valorizar a diferença entre etnias, 

era uma estratégia para manter o controle de uma população nomeadamente diversa que 

precisava ser homogênea e igual à sociedade colonizadora. Desde a época da coroa espanhola 

e portuguesa se tenta homogeneizar a população nativa dos territórios conquistados, se 

categoriza como “índios” indiscriminadamente a todos aqueles que na verdade se 

identificavam como povos de diferentes etnias com culturas, tradições, línguas e concepções 

de mundo particulares.  O conceito de índio, nesse contexto, era associado com uma condição 

subalterna, inferior, que devia ser extinta ou transformada para a cultura ocidental e 

“civilizada” conseguir o domínio do povo; é por isso que se encaixa no conceito genérico de 

“índio” a todos aqueles que pertenciam a alguma das múltiplas etnias que na verdade tinham 

(e ainda tem) práticas culturais, tradições e organização social e política diferentes do modelo 

nacional concebido pelo e através do Estado. 

Nos estudos sobre etnicidade e sociedades pluriculturais na América Latina das últimas 

30 décadas pelo menos, se defende a idéia de que são os próprios integrantes de uma 

comunidade ou etnia que podem se definir como pertencentes a um grupo étnico determinado. 

Cabe ao Estado reconhecer a legitimidade desta auto-afirmação que tem implicações não só 

culturais como também políticas e sociais. Desta reflexão surgem algumas questões: os 

critérios para identificar a diversidade étnica são suficientes para reconhecer as características 
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que diferenciam cada povo? Qual é o interesse de identificar, diferenciar a população indígena 

nos censos oficiais da população?  Porque é importante para o Estado estabelecer limites 

geográficos? Existe um projeto de tratamento da informação que contribua de forma real e 

concreta para resolver as necessidades das comunidades indígenas? 

Algumas destas questões precisariam de um análise profunda e em detalhe, porém, nos 

limitaremos a comentar de forma geral o que á nosso ver funciona como ligação entre os 

diferentes temas, isto para compreender a(s) ideologia(s) linguísticas que de alguma maneira 

sustentam a lógica dos censos sobre população indígena. 

  Nos diferentes censos aplicados em 17 países19 da América Latina desde a década de 

90 se incluiu o critério de identificação étnica como resultado das lutas de resistência indígena 

e campesina que depois de 500 anos consegue se articular e  se consolidar como coletividade 

que luta pelos mesmos direitos, com as mesmas condições de discriminação, exploração, 

destruição e despojo dos seus territórios ancestrais. As exigências são principalmente (e desde 

sempre) por reconhecer os seus direitos diferenciados como parte de comunidades ancestrais 

que habitam no território há milhões de anos e que preservam valores éticos e culturais que 

tem a ver com o respeito e a convivência com os outros seres vivos e com o espaço em que 

habitam. 

A visibilidade que atingem as lutas de resistência (na América Latina e no mundo) das 

“minorias” étnicas subjugadas pelos sistemas políticos ocidentais dos colonizadores primeiro e 

dos estados nacionais depois, tem como consequência, entre outras coisas, o surgimento de 

declarações universais pelos direitos dos povos originários. A declaração 169 da Organização 

Internacional do Trabalho assinada pelo México em 1990 e no Brasil em 2002, apela pelo 

direito dos indígenas a ser reconhecidos como coletividade com tradições, línguas, sistemas de 

organização política e econômica próprias, alem de pertencer historicamente à um território. É 

graças às pressões internacionais que os governos de vários países do continente finalmente 

procuram atender às demandas de uma parte da população que sempre foi invisibilizada e 

menosprezada. Uma das conclusões tiradas das experiências dos últimos censos sobre 

população indígena da América Latina, é a relação que existe entre as condições sociais mais 
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela.   
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marginalizadas e a identidade étnica, o que contribui para reafirmar uma verdade bem sabida 

por muitos desde há vários séculos e que só demonstra quantitativamente as injustiças que se 

escondem por detrás do discurso democrático dos governos. 

Um estudo sobre o enfoque étnico nos censos da população na América Latina20 

mostra por um lado, os esforços por reconhecer a diversidade étnica e cultural das diferentes 

nações e por outro lado, mostra a inconsistência dos critérios utilizados para denotar uma 

definição étnica determinada que procura obter resultados tanto quantitativos como 

qualitativos da população. 

Nesse contexto, diversas organizações incorporadas às nações unidas, adotam a seguinte 

definição proposta por Martinez Cobo, 

 

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 
histórica  con  las  sociedades  precoloniales  y  anteriores  a  las  invasiones  que 
tuvieron  lugar  en  sus  territorios,  se  consideran  distintos  de  otros  sectores de  
las  sociedades  que  ahora  prevalecen  en  esos  territorios  o  en  parte  de ellos. y 
tienen la determinación  de  preservar,  desarrollar  y  transmitir  a  futuras  
generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su 
existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, 
sus instituciones y sistemas legales (MARTINEZ COBO, 1986 apud. SCHKOLNIK, 
2009, p.64) 

 
 

Esta é uma definição que considera a legitimidade do caráter histórico e político da 

questão indígena, continua sendo uma visão generalizante, pensada por uma instituição de 

origem europeu, e a nosso ver, mais bem afastada das particularidades por um lado do 

contexto do indígena no continente latinoamericano e por outro lado, longe das 

especificidades de cada grupo ou etnia a respeito da auto identificação ou sentimento de 

pertencimento étnico.  Certamente, os próprios representantes indígenas afirmam que as 

definições feitas por fora por pessoas externas à comunidade, são erradas ou incompletas, 

decidir quem é membro da comunidade indígena é uma tarefa que corresponde aos prórprios 

indígenas. 

No Brasil, por exemplo, a questão da auto-identificação indígena ganha força só a 

partir da constituição de 1988 que reconhece entre outras coisas, o direito de pertencimento a 
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 La inclusión del enfoque étnico en los censos de población de América Latina, Notas de población nº89 CEPAL, 
2009. 
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uma comunidade e a um território. Isto depois de um longo período de invisibilidade que vai 

desde as políticas de extermínio linguístico do marques de Pombal no século XVIII até o fim 

da ditadura militar em 1985. Á luz das lutas de reivindicação pelos direitos indígenas, surge o 

fenômeno da “etnogênese”, termo acunhado a partir da teoria antropológica que infere o 

surgimento duma consciência étnica de auto-reconhecimento da identidade indígena, negada 

por muito tempo como consequência das circunstancias históricas de dominação colonial. De 

novo, é por causa dessas condições históricas e graças às múltiplas lutas de resistências 

indígenas em toda a América Latina, que os povos começam a ver a importância de reafirmar 

e assumir uma identidade indígena carregada de elementos culturais e tradições milenares que 

sobreviveram ás múltiplas tentativas de extermínio com a tutela das estruturas de poder 

estabelecidas na colônia até o surgimento dos estados independentes.    

 

A etnogênese é o primeiro passo para a superação das sequelas dos séculos de 
escravidão e repressão a que os povos indígenas do Brasil foram  submetidos  ao  
longo  do  processo  de  colonização,  no  qual  os poucos sobreviventes tiveram que 
abrir mão de suas culturas e identidades negando-as aos seus filhos e descendentes 
como única forma de sobrevivência. A redemocratização do país nas últimas duas 
décadas e principalmente as conquistas de direitos na Constituição de 1988 e nas leis 
internacionais, como as Convenções 107 e 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), reabriram as possibilidades de os povos indígenas subsumidos  na  
chamada  “Comunhão  Nacional”  reassumirem suas identidades étnicas e 
reivindicarem seus direitos. (GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.112-13) 

 

Não obstante, a diversidade de critérios utilizados para estimar quem é indígena, 

representa um conflito de ordem teórica e principalmente ideológica como observamos nas 

perguntas feitas sobre a identificação étnica nos censos em diferentes países da América 

Latina. 

Nos censos de 2000, se inclui o critério de identificação étnica em 17 países do continente, e 

cada país estabelece uma pergunta diferente (SCHKOLNIK, 2009, p.77). No México, a 

pergunta é: Você é maya, nahua, zapoteco, mixteco ou de outro grupo indígena? 1.si, 2. No. E 

no Brasil: A sua cor ou raça é? 1.branco, 2.Negro, 3. Pardo, 4. Amarelo, 5.indígena. No caso 

do México parece que não se tem claros os grupos étnicos que se quer identificar pois se faz 

menção só de alguns nomes de etnias que na verdade não significam nada, quando sabemos 

que os nahuas como os maias são grupos muito grandes e com uma diversidade de subgrupos 

que se identificam a si mesmos com outros nomes; além disso, não se pergunta o nome do que 
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seria o “outro grupo indígena” se fosse o caso. No Brasil, o conceito de raça está diretamente 

associado à cor, tem uma conotação racista que não considera os elementos culturais, 

históricos e espirituais das pessoas como parte de diferentes coletividades. Deste fato se 

observa também como as respostas podem ser ambíguas ao não estarem adaptadas à realidade 

local de cada caso. Esse tipo de pergunta mostra a tendência ideológica de negar a diversidade 

étnica, como uma realidade carregada historicamente de conflitos sociais e políticos que tem 

deixado uma certa parte da população (na verdade bem identificada como “diferente”) em 

condições de vida indignas por não se encaixarem na construção  de uma nação homogênea. 

Los sesgos de inclusión y exclusión pueden provenir del hecho de que pueden no 
identificarse con un pueblo aquellas personas que pertenecen pero no tienen 
conciencia de ello (por asimilación, discriminación, rechazo y otras razones) o bien 
pueden identificarse con el grupo aquellos que, sin pertenecer a él, se sienten social 
o políticamente cercanos. Isto torna necessária a discussão sobre o tema, não só no 
nível burocrático como também em outros lugares de produção e reprodução de 
conhecimento como a academia e a mídia nacional e internacional. (SCHKOLNIK, 
2009, p.70) 

 
 

No México, o pertencimento racial não tem a mesma relevância pelo próprio fato de o 

processo de mestiçagem ter sido principalmente social e cultural, e não biológico. Isto faz com 

que pessoas “racialmente” indígenas se assumam e se auto definem como mestiças 

(BARTOLOMÉ, 1996). Por isso a “des-indianização” não pode ser compreendida como um 

processo biológico, e sim como político e ideológico. De fato, sabemos que a tendência foi (e 

continua sendo em alguns casos) obrigar a população nativa a abandonar progressivamente sua 

herança linguística e cultural. 

 

2.3.1.3 O critério linguístico 

“La lengua crea discontinuidad. Une y divide” 

(Blooaert e Verscueren) 

 

Ao mesmo tempo que para os povos indígenas a língua é um símbolo de união, de 

coletividade, de partilha de saberes de forma horizontal, de reflexão sobre os ciclos da vida e 

da morte, símbolo da luta pela vida em harmonia com os outros seres do planeta, a língua 

conta a história de séculos de resistência ante às injustiças do sistema capitalista imposto pelos 

grupos hegemônicos. É por meio da língua, entre outras coisas, que se valoriza a 
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ancestralidade mais do que a acumulação de bens materiais e de riquezas. A língua é símbolo 

de coletividade. 

Esta perspectiva defende o suposto de que a língua não é apenas o canal de transmissão 

de mensagens, ela tem o poder de construir mas também de destruir o pensamento, ela tem a 

capacidade de expressar emoções e de transformar, imaginar, repensar o mundo, porém isso 

representa um perigo para quem ostenta o poder. A língua denuncia, critica, sinaliza, analisa e 

questiona esse poder, poder hegemônico do conhecimento, da verdade absoluta, de 

impossibilidade de transcender, de trazer para o presente os valores e aprendizados de séculos 

de resistência dos nossos ancestrais. Durante a pesquisa me encontrei com uma riqueza de 

publicações sobre a questão da reivindicação dos povos originários que foram marginalizados 

durante séculos. Hoje, presenciamos a luta desses povos pelo reconhecimento e respeito dos 

conhecimentos transmitidos de geração em geração, que compõe a identidade étnica da qual a 

língua representa um elemento chave porem não o único. O nosso interesse é contribuir para 

que a língua continue a ser parte da resistência pela aceitação da diversidade. 

A língua indígena é um dos sinais diacríticos da identidade étnica, mas não o único. 
É importante chamar a atenção para isto, uma vez que constantemente a perda da 
língua por um povo é usada para negar o reconhecimento da identidade indígena. 
(GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.122) 

 

 Nos censos de população indígena, se considera a língua como um objeto, fixo, 

homogêneo e natural, como ideia chomskyana de uma gramática natural que todas as pessoas 

tem como um programa do cérebro. Evidentemente, esta perspectiva estrurutalista, não 

considera os aspectos sociais, culturais ou políticos que colocamos e que nos parecem 

essenciais para entender justamente como se naturaliza a questão da linguagem sem ser 

questionada a forma como se pensa e se produz o conhecimento acadêmico legitimado.    

 

A perseguição e a proibição das línguas indígenas acarretaram sérios prejuízos 
socioculturais e identitários aos povos indígenas do Brasil, principalmente porque 
para eles a língua é o signo mais claro de sua história. Como as línguas indígenas são 
orais, fundamentalmente são transmitidas de geração para geração, o que aumenta o 
apego dos povos às suas línguas próprias. Os nomes e os sobrenomes tradicionais, 
por exemplo, servem para firmar a auto-identidade e marcar a posição social que o 
indivíduo ocupa na organização sociopolítica do seu grupo. Desta forma, proibir a 
utilização de nomes na língua indígena resultou em um profundo processo de 
desestruturação social dos povos indígenas. (GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.124) 
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O nível de letramento é outro dos indicadores que podemos encontrar nos censos sobre 

os povos indígenas. Os censos oferecem dados sobre a quantidade de indígenas que fala 

português ou espanhol além da sua língua materna, ou sobre quantos indígenas sabem ler e 

escrever na língua oficial do país. Por um lado, a concepção ideológica do letramento reafirma 

a ideia de que a maioria da população é monolíngue, e que as outras línguas (se reconhecidas) 

não são  realmente faladas, nem tem legitimidade pelo fato de não ser línguas com escrita 

formal. As línguas indígenas se representam como se fossem mais como um vestígio, um 

patrimônio cultural da nação que tem que se conservar em museus ou nos livros. Na maioria 

dos censos populacionais antes da década de 90 se menciona apenas a quantidade de letrados e 

iletrados na língua oficial, como se isto implicasse uma condição que deveria ser atingida para 

ser civilizado, e em oposição não se menciona o nível de letramento em línguas indígenas do 

resto da população. Isto mostra a verticalidade de uma língua oficial “superior” apta para ser 

lida e escrita por todo cidadão, e quando na verdade existem poucas ou nulas iniciativas reais 

de letramento em outras línguas sem ser as línguas oficiais da nação. 

 

El alfabetismo hacia posible ya la comunidad imaginada flotante en tiempo 
homogéneo, vacio, al que hemos hecho referencia. El bilingüismo significaba acceso, 
por medio de la lengua de Estado europea, a la cultura occidental moderna en el 
sentido más amplio, y en particular a los modelos del nacionalismo, la nacionalidad 
y la nación-Estado producidos en otras partes en el curso del siglo XIX. 
(ANDERSON, 1986, p. 165, grifo nosso) 

 

É a instituição do censo quem determina ideologicamente o que significa ser letrado, 

em que língua se pode ser letrado, e quem pode ser letrado. 

Nesse caso, as línguas são contabilizadas e diferenciadas mais como parte de uma 

estratégia de “governabilidade”, em outras palavras, de controle da população. 

La creencia de que las lenguas distintivamente identificadas pueden y deben ser 
aisladas, nombradas y contabilizadas se da no sólo en los nacionalismos minoritarios 
y mayoritarios sino también en el marco de varias estrategias de dominación social. 
(WOOLARD, 2012, p. 39) 

 
Por fim, a forma como o censo apresenta a questão da língua reflete uma ideologia 

construída politicamente a partir do papel hegemônico do estado. Uma ideologia que constrói 

comunidades linguísticas segundo interesses de exploração econômica, por exemplo, incitando 



59 

 

os indígenas/camponeses a deixar a vida do campo para morar na cidade como cidadãos 

“civilizados”. Uma comunidade linguística homogênea, que se identifique através da língua 

nacional com os princípios políticos e econômicos do estado neoliberal. Na concepção mais ou 

menos estabelecida do Estado-nação neoliberal a diversidade de pensamento e portanto 

linguística, não se adapta ao padrão que sustentaria o status hegemônico do Estado. Em 

conclusão, os estudos sobre ideologias linguísticas em diferentes lugares do mundo tem 

mostrado que nem os próprios falantes de uma mesma língua são referente de um grupo étnico 

homogêneo. 

 

 2.3.2. A ideologia da língua comum: o panhispanismo e a lusofonia 

 

Pensar a língua como “companheira do império” como pregava o gramático Antonio de 

Nebrija na sua gramática da língua espanhola, -publicada no mesmo ano que Cristóvão  

Colombo chegou na América, 1492, tem trazido para o debate uma série de questões 

relacionadas com a dinâmica entre a sociedade, a língua e a cultura, fatores indispensáveis no 

discurso político sobre as línguas. Desde a conformação da língua espanhola como a língua 

oficial da nação da península ibérica até a sua imposição como língua da coroa nas colônias 

americanas, a história tem revelado os diversos contatos entre a língua dos conquistadores 

espanhóis com as línguas indígenas consolidadas e faladas ao longo do território do pólo sul 

até o que hoje é o sul dos Estados Unidos da América na fronteira com o México. Do mesmo 

modo, a imposição da língua portuguesa no Brasil pelos colonizadores portugueses é o reflexo 

de uma história de conflitos sociais e políticos na luta pelo território e pelo poder. Durante 

quinhentos anos, a maioria das línguas do continente americano foram submetidas – por não 

dizer aniquiladas- pela imposição de uma língua nacional, seja o espanhol, seja o português 

(ou ainda o inglês), que seria o símbolo da unidade e do progresso das novas nações no 

caminho para a modernidade tão desejada pelo ocidente europeu já no inicio do século XVIII. 

No entanto, as civilizações indígenas desde então na luta pelo território e pelas formas 

próprias de cultura ancestrais, resistem ao processo de aculturação e à depredação da ideologia 

neoliberal, através, por exemplo, da reivindicação das suas línguas como parte essencial da sua 

identidade. 
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Contudo, qual é o problema de existir (ou imaginar) uma língua comum para unificar 

as nações? Em primeiro lugar, temos que reconhecer que essas nações não são homogêneas, 

que existe uma diversidade de povos que conformam as sociedades, que existem outras formas 

de pensar o mundo. E é a partir dessa diversidade que se recriam outras, e que um dos 

elementos que distinguem e definem essa diversidade é a língua. Tudo se vê refletido nas 

línguas, nas variações linguísticas que existem por exemplo entre o espanhol de Madrid e o 

espanhol de Bogotá, ou entre o espanhol de Bogotá e o espanhol de Honduras, e que em cada 

lugar existem outras línguas que influenciam esse processo de mudança em continuidade. A 

ideologia da língua comum idealiza uma língua que se bem pode unificar as nações e também 

pode ser o motor da segregação e do controle da população que normalmente é considerada 

ignorante pelo fato de não falar respeitando os padrões hegemônicos da língua portuguesa. No 

Brasil como no México vemos como o português e o espanhol fogem das normas hegemônicas  

da língua, isto por exemplo, ao aceitar formas orais e escritas das línguas indígenas ou 

africanas de cada região. Deste modo, quem não fala a língua dominante, oficial e legitimada 

pelo poder (não só no nível nacional como  também de forma internacional: panhispanismo e 

lusofonia), desenvolve uma conduta que reafirma uma suposta inferioridade, como se o fato de 

não falar a língua “legitima” fosse uma questão de raça associada diretamente com à língua, e 

esta seria então um atributo “natural” do ser humano. Assim, pertencer à uma comunidade de 

fala que não tem representação alguma, ou muito pouco, na sociedade, provoca um sentimento 

de vergonha nos próprios indígenas de falar em publico sua própria língua. A ideologia da 

língua comum, sustenta uma visão liberal da comunicação e da transmissão de saberes, pois ao 

mesmo tempo que identifica no discurso global a diversidade como uma riqueza a ser 

preservada, também se constrói como a única língua que tem o direito de entrar no mundo do 

mercado com um valor determinado na relação de produção e consumo de bens intelectuais e 

de ganhos materiais. Certamente, isso influi no menosprezo da cultura indígena que é 

considerada como inferior e “atrasada” portanto desvaloriza suas formas coletivas de se 

organizar e de se repartir o trabalho e os ganhos de forma equitativa; para essa visão capitalista 

das sociedades modernas, as línguas indígenas representam simples dialetos rústicos, 

inferiores, que em pouco ou nada contribuem para o desenvolvimento econômico dos projetos 

dos estados modernos, quando na verdade o que importa é poder expandir através da língua a 

lógica de exploração e consumo por cima de qualquer perspectiva mais humana do assunto. 
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Assim, Jose Del Valle (2007) aponta o seguinte no caso do processo hegemônico de 

internacionalização do espanhol: 

Frente a essa visão se promove em Espanha uma ideologia linguística que libera o 
espanhol das suas ataduras culturais e nacionais para se converter em língua 
panhispanica, para que saia das fronteiras físicas que delimitam o território nacional 
especifico e para que assuma um caráter expansivo e internacional. (DEL VALLE, 
2007, p. 50) 

 

A língua é vista como uma força unificadora, ela é de fato um marcador de identidade 

evidente (BLOMMAERT, J. E VERSCHUEREN, J., 2013). Mas que identidade é essa que 

supõe a homogeneidade social, cultural, linguística quando na verdade sabemos que existe 

uma enorme diversidade de pensamentos, crenças, tradições, posturas políticas, e que tudo esta 

marcado diretamente pelo status econômico e a capacidade de produzir e consumir bens 

materiais. Que identidade é essa que não dá valor à história de luta e resistência dos primeiros 

habitantes deste continente, que marginaliza as culturas ancestrais que deram sustento 

espiritual e material aos povos violentados durante os últimos cinco séculos? Que identidade é 

essa que naturaliza a discriminação e o racismo dos povos indígenas e afrodescendentes como 

se estes fossem intrusos na sua própria terra? Que identidade é essa que sustenta seus 

princípios éticos e políticos da moral capitalista que vê os seres humanos como máquinas de 

produção para o beneficio daqueles que só querem se enriquecer às custas do suor alheio? Que 

identidade é essa que forja seus princípios numa história de exploração e extermínio de povos 

inteiros em nome de Deus? No projeto do estado nação idealizado na Europa do século XIX e 

adotado pela maioria de países colonizados (na África e na América), se busca uma 

conformação mais bem homogênea da população, o que os autores acima citados chamaram 

de “o dogma da homogeneidade: 

El dogma de la homogeneidad: una concepción de la sociedad según la cual las 
diferencias son vistas como peligrosas y centrífugas, y donde se sugiere que la 
“mejor”sociedad es aquella sin diferencias intergrupales. En otras palabras, el 
modelo ideal de sociedad es monolingue, monoétnica, monorreligiosa y 
monoideológica. El nacionalismo, entendido como la lucha por mantener a los 
grupos en su “pureza”y homogeneidad en la medida de lo posible, es considerado 
una actitud positiva dentro del dogma de la homogeneidad. Las sociedades 
pluriétnicas o plurilingues son vistas como potencialmente problemáticas porque 
necesitan formas de organización estatal que se oponen a las características 
“naturales”de los agrupamientos humanos. 
(BLOMMAERT, J., VERSCHUEREN, J., 2013, p. 252) 
  

Hoje a luta pelos direitos culturais e linguísticos dos povos índios, se vê enfraquecida 
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em grande parte pelo discurso do panhispanismo no México e da lusofonia no Brasil como 

estratégia unificadora da população hispano falante ou luso falante no mundo. Em efeito, no 

México como no Brasil do século XX e XXI, a diversidade cultural e linguística prevalece 

ante as múltiplas tentativas de homogeneização lançadas desde as esferas mais altas do poder. 

A ideia da unidade da língua se expressa especificamente na ideologia da língua comum, 

chamada também de liberalismo linguístico por alguns autores críticos do tema, 

A norma linguística nessas situações de hegemonia responde, sobretudo, à 
construção discursiva e ideológica de uma língua sem ligações históricas ou culturais 
(...) Essa norma linguística representa a unidade da enorme diversidade do mundo e 
mesmo dentro da própria língua. Conseguindo que os falantes se identifiquem com o 
modelo de língua que se apresenta como ideal, consegue-se ao mesmo tempo ganhar 
sua lealdade para os projetos políticos e econômicos que se expressão nesse idioma. 
(LAGARES, 2011, p. 187) 

 

Nesse sentido, tanto no panhispanismo como na lusofonia, se tem a ideia implícita de 

que os falantes de uma língua comum fazem parte de um grupo étnico unificado pelo fato de 

falarem uma língua que tem diferenças estruturais, esta os representa como parte de uma 

comunidade nacional e transnacional. Isto supõe que essas línguas, o espanhol e o português, e 

que tem a capacidade de se expandir além das fronteiras e que tem o direito de serem 

reconhecidas e divulgadas como línguas superiores, dominantes por natureza, deixando na 

invisibilidade a diversidade de línguas indígenas que coexistem nos territórios nacionais.   

 

2.3.3. A ideologia do letramento: tradição oral ou língua escrita? 

 

“O prestígio da palavra escrita, da frase lapidar, do pensamento inflexível, o horror ao vago, ao 
hesitante, ao fluido, que obrigam à colaboração, ao esforço, e por conseguinte, a certa dependência e 

mesmo abdicação da personalidade, têm determinado assiduamente nossa forma espiritual. Tudo 
quanto dispense qualquer trabalho mental aturado e fatigante, as ideias claras, lúcidas, definitivas, 

que favorecem uma espécie de atonia de inteligência, parecem-nos constituir a verdadeira essência da 
sabedoria.” 

(BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 158) 
 

É possível observar uma série de ideologias linguísticas na medida em que a cultura 

escrita associa-se desde suas origens com relações de poder: a escrita é usada desde a colônia 

até os estados independentes para administrar as riquezas materiais e culturais dos povos 

originários. A língua escrita na concepção etnocêntrica ocidental é tomada como ponto de 
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referência para todas as manifestações de linguagem humana, pois ela se constitui 

cientificamente e obedece a uma ordem lógica e estável que legitima a sua validade, por 

exemplo, para contar e registrar a história desde a perspectiva dos “vencedores”. Em oposição, 

a língua oral é dinâmica e espontânea, ela foge da tentativa de normatizar os registros mais 

“cultos” que seriam usados para transmitir o conhecimento “verdadeiro” e portanto válido. A 

autoridade da língua escrita é legitimada ideologicamente e não por explicações estritamente 

linguísticas ou cientificas.   

A oralidade como “a forma mais elementar da linguagem humana” é uma forma 

espontânea, na maioria das vezes, pela qual se estabelece uma comunicação rica e dinâmica, 

que tem feito possível, ao longo de séculos, a aquisição e a transmissão de crenças, tradições, 

conhecimentos e histórias que possibilitam, entre outras coisas, a socialização com os outros e 

com o meio ambiente (CIVALLERO, 2006). Esta capacidade comunicativa particular do ser 

humano, o define culturalmente recriando identidades individuais e coletivas, 

Quizás se considere a la escritura como un paso evolutivo que ha llevado al 
desarrollo socio- económico y político de muchas civilizaciones, y, por ende, sus 
etapas anteriores parezcan “inferiores”. La transmisión oral queda pues rodeada de 
prejuicios e ideas como “secundario”, “imperfecto” e “incompleto”. (CIVALLERO, 
2006, p.3) 

Desta forma, os processos de codificação escrita de línguas indígenas respondem à 

necessidade de integrar as comunidades ao mundo globalizado e tecnológico no qual são 

exigidos um alto nível de competências e conhecimentos particulares das “civilizações 

modernas” como é a escrituração. Esta visão eurocêntrica da língua escrita tem suas origens 

no século XVI, na época das colonizações dos povos da América e se afasta das concepções 

tradicionais da maioria das comunidades indígenas que sustentam seus valores em outro tipo 

de conhecimentos inter-relacionados com os ciclos da natureza e as relações humanas. 

Podemos falar de uma ideologia da modernização/instrumentalização das línguas ágrafas ao 

considerar que toda língua precisaria de um código escrito para ser valorizada e poder entrar 

no mundo do mercado com um “valor simbólico” (BORDIEU, 1995). É evidente que ante a 

tentativa de codificar uma língua ágrafa para legitimá-la dentro do projeto dos estados 

nacionais, nos enfrentamos com uma serie de questões ideológicas que sustentam as decisões e 

as aplicações das medidas para normatizar e legitimar tanto as línguas hegemônicas como as 

línguas indígenas. 
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No caso da América Latina os processos de letramento dos indígenas na época das 

colônias espanhola e portuguesa se desenvolveram com uma lógica de imposição política e 

religiosa que evidenciaram uma “trágica ruptura con la oralidad a la que –la escritura- 

despoja de sus funciones tradicionales y hasta cambia los propios contenidos de las lenguas 

nativas” (LANDABURU, 1998, p.43). Ainda, depois das “independências”, os indígenas se 

vêem confrontados com os estados nacionais, o que provoca um (des) encontro bem mais 

violento e que causa o apagamento dos conteúdos da memória ancestral passados de forma 

oral de geração em geração. 

Em efeito, quando se pensa em planejamento linguístico e políticas para a manutenção 

e revitalização das línguas “minoritárias”, nos encontramos com uma difícil tarefa que 

implica, entre outras coisas, a criação de instrumentos para sua difusão e preservação, como 

são os dicionários e as gramáticas. Porém, se questiona a autoridade e a legitimidade que se dá 

a esses processos, como aponta Idiazabal (1998) no seu estudo sobre a norma linguística do 

espanhol peninsular.   

 
En todas las lenguas, tanto en las de uso oral, como en las que han desarrollado 
también usos escritos, existen instancias sociales, instituciones que ejercen poder 
(autoridad) dentro del grupo para la fijación de reglas o pautas (normativas) 
supuestamente necesarias para que los diferentes componentes de la comunidad de 
habla de una lengua mantengan la capacidad de entenderse entre sí. (Idiazabal, 
1998:) 

 

A respeito do planejamento é interessante a proposta normativa das línguas de Haugen 

(1986), o autor distingue dois níveis de ação planejadora: o de status e o do corpus, o primeiro 

se refere aos processos feitos para selecionar normas que resolvam “conflitos”entre as línguas 

ou as variantes de uma língua, também se preocupa pela promoção do uso e estabelece as 

funções da variante escolhida para ser a variante culta. Já o segundo critério, se refere á 

necessidade de criar instrumentos de codificação e modernização da língua em questão para 

legitimar o seu uso em determinados espaços sociais. (HAUGEN, 1983 apud. LASTRA, 

1992).  No entanto, no processo de escrituração de uma língua ágrafa o que tem prioridade é o 

planejamento da forma, ou seja, do corpus, e nesse sentido Sichra (2005) aponta o seguinte: 

Aunque algunos autores hablan de planificación dirigida a las lenguas minoritarias, 
lo hacen para referirse a la normalización que implica una codificación, por lo tanto, 
la escritura. No alcanzan a las características principales en las que se desenvuelven 
la mayoría de nuestras lenguas minoritarias: la oralidad y el uso cotidiano, sin 
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supeditaciones a las orientaciones de una institución, en el sentido formal y oficial de 
las lenguas dominantes. (SICHRA, 2005, p.7) 

 

É evidente que o processo de codificar uma língua ágrafa traz uma série de questões 

ideológicas para serem debatidas dentro do projeto do estado-nação, pois elas sustentam as 

decisões políticas para legitimar as línguas ágrafas. 

Do mesmo modo, colocamos na mesa do debate, se a opção de codificar uma língua de 

tradição oral é realmente significativo para os falantes dessa língua e qual seria o impacto 

social em geral. Em que medida a escritura ajuda a manutenção e a revitalização das línguas 

indígenas minorizadas, considerando que estas ultimas estão em contato e em conflito com as 

línguas hegemônicas, seja o espanhol, o português ou mesmo o inglês, e que são 

desvalorizadas e esquecidas dentro dos livros ou dos museus.   

Experiências recentes de letramento em línguas indígenas na América Latina, como é o 

caso do quéchua, o nahuatl ou o guarani servem como exemplos tangíveis das consequências 

de ditos processos normativos. Na verdade, esses casos comprovam que não é a escritura que 

vai salvar uma língua da morte, e sim o fato de a sociedade continuar falando essa língua. 

(MELIÀ, 1998, PELLICER, 2006, e outros). 

Assim, observamos um panorama fértil para o estudo das IL presentes nos processos de 

“modernização” das línguas de base oral. Esses processos não vão além do nível do 

planejamento do corpus, o que equivale a estabelecer códigos puramente instrumentais das 

línguas indígenas, a criação por exemplo, de gramáticas e dicionários; nos perguntamos então 

com Inge Sichra (2005) “si estas normas de poder no están nuevamente establecidas por la 

sociedad hegemonica, por una academia de la lengua (indígena) con miembros no indígenas” 

(SICHRA, 2005, p.9). 

Em definitiva, os estudos sobre ideologias linguísticas a respeito da relação dialógica 

entre línguas e política, pode ser de grande ajuda para compreender melhor uma problemática 

que atinge diretamente a diversidade linguística como um tema de importância primordial na 

mesa de discussão dos processos de reconhecimento da conformação pluriétnica dos estados 

nacionais dentro da lógica da modernidade neoliberal. Em consequência, os direitos 

linguísticos e culturais dos indígenas deveriam levar em conta os conhecimentos baseados nas 

suas próprias culturas tradicionais, nos seus próprios códigos orais -e escritos em alguns casos-

. Acreditamos que é necessário ir além das tentativas de “modernizar” ou “integrar” os 
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indígenas e nos questionar sobre qual ou quais são os valores que os próprios falantes dão ás 

línguas e quais são os usos e funções que lhe concedem a estas, isto para entender a postura 

política que eles mesmos tem diante das tentativas institucionais de “legitimar” e “revitalizar” 

suas línguas através de estratégias que valorizam principalmente a língua escrita. 

Finalmente, se desde os aparelhos institucionais e através de políticas linguísticas se 

busca paradoxalmente o reconhecimento da diversidade, é pertinente analisar essas propostas 

detalhadamente com uma visão crítica, pois “Generalmente la escritura esta de lado de la 

variedad alta de la lengua, calificación que una de ellas reserva para sí, como la lengua del 

Estado, de la escuela para abreviar. En otros términos, para leer y escribir hay que 

trasladarse de lengua” (MELIÁ, 1998). As ideologias linguísticas não só imaginam a 

sociedade como também transformam a realidade cotidiana através do uso da língua. E o uso 

da língua esta sempre dialogando com os processos políticos e sociais de toda comunidade ou 

grupo étnico. Em síntese, qualquer ideologia não pode ser vista como a única verdade e sim 

como uma das possíveis verdades que interpretam o mundo. Nesse sentido, PHILIPS (2012), 

aponta a utilidade de integrar a dimensão política e a dimensão semiótica dos conceitos da 

antropologia linguística, como o de etnia ou comunidade linguística, por exemplo, à teoria 

sobre as ideologias linguísticas. 
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CAPÍTULO 3. MARCO HISTÓRICO-GEOPOLÍTICO: OS EIXOS POLÍTICO 

– IDEOLÓGICOS DA COROA ESPANHOLA E PORTUGUESA SOBRE A 

QUESTÃO INDÍGENA. 

 

 
“... La ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, 

la ocultaba.” 

(PAZ, 1950)  

 
“... E nossa história, nossa tradição eram recriadas de acordo com esses princípios 

inflexíveis.” 

(BUARQUE DE HOLANDA, 1936) 

3.1. As línguas da colônia, séculos XVI e XVII  

  

O estudo de como foram as relações entre os índios e os conquistadores com 

perspectivas diferentes, se torna indispensável para entender como é possível que ainda hoje 

no século XXI os indígenas sejam discriminados e as suas culturas muito pouco valorizadas 

pela sociedade contemporânea. Como já mencionamos, os europeus encontraram uma riqueza 

natural inimaginável e completamente diferente da que conheciam e uma diversidade de 

culturas e povos organizados desde as comunidades amazônicas de agricultores, caçadores e 

coletores, até as grandes civilizações dos Andes e da Mesoamérica; todas elas com suas 

próprias técnicas de cultivo, com seu próprio desenvolvimento da escrita iconográfica, etc. 

Partindo desse fato e não da idéia comumente espalhada da “descoberta da América” como um 

milagre onde os índios são representados como selvagens e passivos ante a chegada dos 

europeus que vieram para “civilizar” e trazer “a verdade” do seu Deus, poderemos entender 

melhor como é que durante tantos séculos de opressão, os povos indígenas resistem e lutam 

pelos seus direitos. 

Na história da América colonial, os povos originários são apresentados como 

incivilizados, selvagens, sem cultura, pagãos e sem alma. É bem sabido, pelo menos no âmbito 

acadêmico, que os navegantes portugueses e espanhóis acreditavam ter chegado às Índias, pelo 

que chamaram os habitantes dessas terras de índios sem reconhecer a diversidade de povos 

com culturas, línguas e tradições específicas. Esta visão compartilhada pelos missionários 
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portugueses e espanhóis fica claramente expressa nos relatos escritos durante os séculos XVI e 

XVII pelos viajantes europeus. O índio então como categoria colonial supra -étnica (BONFIL 

BATALLA, 2013) denota uma relação de diferenciação entre os colonizadores e os 

colonizados, estes últimos privados de suas particularidades culturais e identidades próprias 

para justificar a imposição da cultura ocidental, única e homogênea, com a religião cristã 

como elemento unificador.  

Como nos lembra Alfaro (2001), sempre existiu uma estreita relação entre as políticas 

de línguas e a educação. Em todas as civilizações, a língua se cria e se recria como parte do 

processo de aprender e passar os conhecimentos aos outros membros da tribo. Nas culturas 

originárias se transmitiam todo tipo de saberes, tanto os materiais e práticos quanto os 

espirituais e morais baseados na experiência com o espaço (território) onde transitavam. 

Assim, assistimos uma relação em constante diálogo e mudança entre língua-território-saber, 

que estabelece as relações de poder ao longo da história de conquista do continente americano. 

Em nosso entender, o instrumento chave para a colonização dos povos originários sempre foi a 

língua, através dela que podiam ser transmitidos os valores e a moral ocidentais, a religião do 

império que no caso da América foi o cristianismo. Através da língua se impunham os novos 

preceitos da sociedade colonizadora com o objetivo claro de expandir os territórios e assim ter 

o poder sobre os recursos naturais e as riquezas do lugar.  

Na colônia portuguesa como na espanhola observamos um processo muito parecido de 

imposição da cultura e da religião dos conquistadores, na árdua tarefa de expansão territorial 

dos seus reinos para ganhar poder econômico e político no contexto das novas nações 

europeias em processo de construção (ANDERSON, 1993). Desde o século XVI os povos 

originários tratados genericamente de índios são subjugados às decisões da coroa (espanhola 

ou portuguesa) através de diferentes estratégias de dominação. Justamente uma dessas 

estratégias é a dominação linguística, ou melhor, nas palavras de Mariani (2004), a 

“colonização linguística”. Resulta relevante para esta pesquisa, a teoria da colonização 

linguística, já que busca explicar, a partir de uma perspectiva linguística mais antropológica, 

um processo histórico que se desenvolve a partir das relações entre os povos nativos e os 

colonizadores, relações estas consolidadas, em grande medida, graças às diversas formas de se 

comunicar e de se posicionar frente ao outro através da especificidade linguística como um 

traço importantíssimo de identidade étnica. No entanto, não pretendemos, explicar aqui com 
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detalhe os processos históricos que se deram nesse (des)encontro, e sim esboçar as realidades 

linguísticas da época colonial num contexto político/ideológico que se reflete ainda na 

situação atual em relação aos povos originários e suas línguas. Trazer à discussão um tema que 

busca questionar os preceitos ideológicos que sustentaram três séculos de colonização 

européia, implica falar sobre a destruição de sociedades e culturas pré-existentes, mas 

também, sobre a implantação das novas tecnologias que facilitaram a vida dos seres humanos 

e que permitiram um outro tipo de relação com a natureza –porém nem sempre melhor-. 

Importa refletir sobre o assunto, tentando manter uma perspectiva crítica sobre concepções 

mais tradicionais, e sistematicamente naturalizadas, dos processos de colonização européia no 

continente americano que passam necessariamente pela questão das línguas. De fato, para 

entender as ideologias linguísticas que sustentam hoje as políticas de línguas indígenas na 

América Latina, é necessário analisar e entender como ocorre o contato entre os colonizados e 

os colonizadores desde perspectivas atuais e não apenas ocidentais. Com efeito, são as idéias 

da Europa renascentista sobre o projeto de conformação dos estados nacionais que sustentam 

em grande parte as políticas linguísticas coloniais no continente americano. A esse respeito, a 

especialista em políticas de línguas indígenas no Brasil, Bethania Mariani, aponta o seguinte:   

 
Os efeitos ideológicos da colonização materializam-se em consonância com um 
processo de colonização linguística que supõe a imposição de idéias linguísticas 
vigentes na metrópole e um imaginário colonizador enlaçando língua e nação em um 
projeto único. (MARIANI, 2004, p.25)  

 

Nesse sentido, cabe lembrar que o contexto das línguas indígenas no continente 

americano varia muito segundo as especificidades de cada povo e à relação que estes tinham 

com o território e com os outros povos indígenas. No caso do México, desde antes da chegada 

dos europeus as relações linguísticas eram marcadas por uma organização da sociedade 

distinguida pelo comércio e pelas necessidades administrativas do império dos astecas sobre as 

riquezas do território. A língua náhuatl, desde antes da colônia, pelo menos um século antes da 

chegada de Hernán Cortés no México em 1485, já desempenhava a função de língua geral; era 

a língua usada na administração do império asteca e nas relações comerciais entre povos de 

diferentes etnias. A língua dos antigos astecas, era a língua que dominava e se expandia pelo 

território hoje conhecido como México, isto como consequência das relações comerciais e de 

guerra que o império asteca estabelecia com os outros povos. Os viajantes espanhóis se 
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aproveitaram dessa situação para se apropriar da língua asteca como instrumento de 

comunicação com os nativos, para depois usá-la no projeto de “civilizar” e “catequizar” 

segundo as ordens vindas do império espanhol.  Outra característica importante é a existência 

da primeira imprensa da cidade do México já em 1539, que facilitava o estudo e a divulgação 

não só da língua náhuatl como das outras línguas indígenas faladas por diversos povos. As 

políticas de colonização religiosa e linguística da coroa espanhola se materializaram com uma 

produção de instrumentos linguísticos escritos em línguas vernáculas criados pelos 

missionários, principalmente os jesuítas. Entre os séculos XVI e XVII os missionários 

espanhóis produziram mais de 155 trabalhos escritos sobre as línguas do México, a maioria 

sobre o náhuatl, entre gramáticas, dicionários, catecismos e traduções. Por outro lado, existia 

também uma extensa quantidade de inscrições de ideogramas, conhecidas como códices, que 

eram impressos em papel, com uma técnica de iconografia muito bem desenvolvida pelos 

diferentes povos, além das inscrições achadas em pedras nas antigas cidades pré-hispânicas ou 

em cavernas. Portanto, não se pode dizer que as línguas dos nativos mexicanos não tinham 

uma linguagem escrita, ainda que os colonizadores não reconhecessem essa arte como digna 

de ser uma técnica da escrita comparável com o que eles consideravam como a única e 

verdadeira, ou seja, aquela baseada nas concepções linguísticas da ilustração européia com o 

domínio do latim, que era a verdadeira fonte e origem do saber digno de ser ensinado às novas 

gerações.   

Já no Brasil, apresenta-se um contexto que difere da colônia espanhola em vários 

sentidos. Por um lado, a conformação dos povos nativos era baseada na relação direta com o 

extenso e denso território do país que até então era dividido em dois, o estado do Grão-Pará, 

que correspondia ao território amazônico, e o estado do Brasil, que compreendia 

principalmente a região litorânea do sudeste e nordeste Atlânticos. A maioria das tribos 

indígenas vivia da caça, da pesca, e da agricultura, eram sociedades principalmente nômades 

que estabeleciam outras formas de organização social totalmente distintas das do império, a 

convivência com a natureza imponente da mata amazônica e atlântica marcava outras pautas 

de relação com o território e portanto com os outros povos indígenas, eram sociedades 

baseadas na convivência coletiva e em harmonia com a natureza. Por outro lado, o 

conhecimento de fontes escritas em línguas indígenas era limitado pela inexistência da 

imprensa que só veio no início do século XIX no Brasil, o qual não quer dizer que não tenham 
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existido formas “escritas” das linguagens nativas, como por exemplo as inscrições em pedra, e 

os ideogramas dos artesanatos, das quais se tem estudado as simbologias na atualidade. O 

trabalho dos missionários portugueses nesse sentido era indispensável para conhecer a 

realidade linguística dos povos nativos e a partir desse conhecimento, poder estabelecer uma 

comunicação que fundasse as bases para a catequização e posteriormente, na segunda metade 

do século XVIII, das políticas de portugalização. Entre os séculos XVI e XVII são elaborados 

os primeiros trabalhos escritos sobre línguas indígenas do Brasil, os jesuítas José de Anchieta 

e Luís Figueira elaboram a primeira gramática do tupinambá (1575-1643) e em seguida o 

jesuíta Luís Vicencio Mamiani publica a gramática da língua kiriri (1652-1730).    

Ainda que já existia, desde antes da conquista, expressões escritas das linguagens 

indígenas, das inscrições em pedras até os códices pintados em papel, a escrituração formal 

das línguas indígenas responde à necessidade e à urgência da coroa espanhola e da portuguesa 

de ter um controle sobre a informação que circulava no novo mundo,  ou seja,  tratava-se de 

controlar e unificar a população através da língua do império, apagando qualquer outra forma 

de expressão oral ou escrita das línguas nativas que eles não entendiam, para conseguir assim, 

converter os povos ao cristianismo e assim aceitar serem subjugados ao poder dos impérios 

europeus. Veremos como esse objetivo não foi atingido devido a diversas circunstâncias.  

Durante o período colonial, as línguas gerais, no México e no Brasil, de maneira 

inevitável foram estudadas, divulgadas e reconhecidas pelos impérios, pois elas foram o 

instrumento de comunicação para organizar as atividades econômicas, especificamente a força 

de trabalho indígena; ou seja, o interesse pelas línguas nativas não era tanto por reconhecer 

elas como parte da sociedade e sim por as converter em instrumentos de catequização e de 

controle político-econômico.  Somente depois, a partir do século XVIII, com as constituições 

dos estados modernos independentes, é que as línguas indígenas vão ser objeto da estratégia 

geopolítica das metrópoles europeias, e portanto reconhecidas até certo ponto como parte 

importante da sociedade. Embora isto não tenha impedido a imposição das línguas europeias 

para continuar com o projeto civilizatório e manter o poder e o controle econômico dos 

impérios sobre os territórios americanos.  
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3.1.1. A colonização linguística no Brasil  
 

No Brasil antes da chegada de Álvarez Cabral, existiam cerca de 1,300 línguas nativas 

segundo os relatos dos viajantes e missionários portugueses. No entanto a única língua que foi 

valorizada pelos conquistadores foi a língua Geral Amazônica (LGA) e a língua Geral Paulista 

(LGP) que pertenciam à família tupinambá e que foram usadas para unificar e cristianizar os 

diversos grupos que até então falavam as suas próprias línguas. A LGA chegou a ser 

reconhecida pela coroa portuguesa como língua oficial do estado do Maranhão e Grão-Pará 

(BESSA, 2011, p.63) com a finalidade de servir de ponte de comunicação com os índios e 

assim facilitar a evangelização e o processo civilizatório ocidental. A produção de gramáticas 

e dicionários nas línguas gerais, seguindo o modelo das gramáticas latinas, contribuiu então 

para a expansão dessa língua híbrida, a LG, entre índios de outras etnias (falantes de outras 

línguas), mas também de não índios, de escravos africanos e de filhos de portugueses. Ao 

mesmo tempo que a LG foi ganhando prestígio no território amazônico, as outras línguas 

foram perdendo visibilidade ao ponto de não serem mais reconhecidas como línguas e os 

falantes passaram a ser reagrupados de maneira genérica como “índios”. Assim, no imaginário 

da população, o índio falava uma língua só, a qual era possível aprender para atingir o objetivo 

colonizador de “civilizar” catequizando os índios para depois lhes ensinar o português e os 

integrar à sociedade colonial. A esse respeito, Honório (2000) aponta o seguinte: 

A redução da diversidade linguística a unidades imaginárias (as línguas gerais) 
fixaram também uma representação imaginária de índio: os índios, falantes de suas 
línguas indígenas passam a ser "o índio", sujeito genérico falante do tupi ou das 
línguas gerais. Nesta medida, a política de conquista amazônica funcionou como 
forma de cerceamento de outras possibilidades identitárias: a de ser pessoa, de ser 
índio Mura, índio Kambeba, índio Baniwa, ... , para ser "o índio". Assim como a 
denominação Língua geral amazônica produz um efeito de unidade das línguas 
faladas no Amazonas,  homogeneizando os sujeitos falantes (colocando os índios ao 
lado dos colonos, dos escravos negros, dos caboclos), a denominação Nheengatú é 
trabalhada, enquanto Língua Geral Amazônica pela idéia de uma única língua (geral) 
indígena falada na região (critério geográfico). (HONORIO, 2000, p. 124)  

 

Durante esse período, o multilinguismo já existia na Amazônia, os índios além de 

falarem a LGA ou a LGP falam a sua língua materna nas aldeias. No entanto, o panorama 

linguístico já se vê afetado pela exploração da mão-de-obra indígena que afasta os índios das 

suas aldeias e os obriga a usar sobretudo a LGA. (BESSA, 2011, p.121). Com o trabalho dos 

missionários que se dedicaram a escrever diversos instrumentos linguísticos em língua tupi, a 
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LG ganha novas funções na vida cultural e social da colônia, se escrevem além de gramáticas 

e dicionários, vocabulários, peças de teatro, orações e canções que circulam também de 

maneira oral. Do mesmo modo, como parte das “políticas civilizatórias”, são criadas as aldeias 

de descimento, que nada mais eram do que comunidades de depósito de mão-de-obra, situadas 

próximas das cidades, onde eram levados índios de diferentes etnias para aprender a LG e 

serem catequizados. Esta estratégia facilitou a expansão do Nheengatú ou LG na região 

amazônica, nas aldeias se misturavam índios de diferentes etnias e com línguas diferentes, mas 

a rotina religiosa se realizava em tupi. Daí a distinção dos índios cristianizados e dos não 

cristianizados que eram chamados de índios bárbaros ou tapuia. Os tapuia não falavam a LG e 

portanto eram considerados inimigos do projeto “civilizatório” da coroa portuguesa e levados 

às aldeias de descimento com o objetivo de os forçar a aprender a LGA (BARROS, 2003, 

p.88).  

Esses acontecimentos começam a produzir uma nova distribuição enunciativa no 
espaço multilíngüe. A predominância do Nheengatú no espaço multilíngüe 
amazônico representava um duplo movimento enunciativo: se por um lado poder 
falar a língua geral significava não falar as outras línguas indígenas,  por outro lado, 
falar esta língua geral significava também negar-se a dizer em língua portuguesa. No 
primeiro caso, temos uma posição de submissão às práticas políticas de colonização 
da Amazônia (que visava apropriar-se do trabalho e conhecimento indígena com fins 
de exploração da terra), no segundo, temos uma prática de resistência indígena a 
essas práticas de colonização. (HONORIO, 2000, p. 129)  

 
De fato, os missionários cristãos tiveram o trabalho de se aproximar dos índios, de 

aprender as suas línguas e conhecer as suas formas de vida e concepções do mundo. Eles 

fizeram da língua uma ferramenta importantíssima para a troca de saberes sobre o “novo 

mundo” com os nativos, embora o verdadeiro interesse fosse o de transformar as práticas 

culturais desses povos que eles consideravam “selvagens e ignorantes”, de os transferir para a 

cultura e a religião do império português, e assim poder servir como mão-de-obra no processo 

de expansão territorial orquestrado pela coroa portuguesa e fundamentado na idéia 

renascentista da nação homogênea.  

Em suma, concordamos com a tese proposta por Mariani (2004) de que a 

fundamentação ideológica da “domesticação das línguas” indígenas e a sistematização dos 

estudos linguísticos foram o sustento chave para as políticas colonizadoras no Brasil, e 

acrescentamos, no México e provavelmente na América Latina inteira, pois “a expansão 

linguística é fruto de uma ideologia de legitimação nacional que se dá tanto em termos de uma 
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política linguística interna à nação portuguesa quanto relativamente ao conjunto das outras 

línguas também gramatizadas, ensináveis e traduzíveis”. (MARIANI, 2004, p.28)  

 

3.1.2.  A colonização linguística no México 

 

Quando os navegantes espanhóis chegaram no território mexicano em 1517, existiam 

cerca de 170 línguas indígenas, embora a língua dominante já fosse a dos astecas ou mexicas, 

o náhuatl. A língua do império asteca cumpria o papel de língua franca, era essa a língua que 

servia nas relações de comércio desde antes da conquista. Daí que os colonizadores 

perceberam o potencial de aprender e ensinar essa língua como instrumento crucial no projeto 

evangelizador dos nativos.  

Na América espanhola, um acontecimento importante, define o rumo da construção 

ideológica sobre a questão da língua, ao mesmo tempo que os navegantes estavam entrando 

em terras desconhecidas, em 1442, Antonio de Nebrija publicava em Salamanca a primeira 

gramática da língua espanhola, outorgando-lhe assim a importância e o valor político que 

antes pertencia somente ao grego e ao latim. Esta circunstância, por um lado, contribui com a 

necessidade de institucionalizar a língua castelhana para reivindicar e consolidar o poder do 

império espanhol tanto na península ibérica como nos territórios recém conquistados no 

continente americano. E, por outro lado, funda as bases para a produção das primeiras 

gramáticas das línguas nativas do novo mundo. No fim do século XVI, os missionários 

cristãos propõem que se instaure a língua náhuatl dos nativos mexicanos como língua geral, 

embora a política linguística do império tenha sido, desde o início, a de acabar com a 

diversidade linguística que existia no novo mundo para ter um maior controle sobre a 

população e consequentemente dos recursos naturais e do território. Nesse contexto, os 

missionários, principalmente os franciscanos, defendiam a ideia de aprender as línguas dos 

nativos, pois eles acreditavam que era mais fácil converter os indígenas ao cristianismo nas 

suas próprias línguas do que ter que lhes ensinar ainda uma outra língua. Todavia, a gramática 

espanhola de Nebrija e as ideias sobre a coesão linguística no império através da língua 

comum, influenciam as iniciativas missionárias de estudar e ensinar as próprias línguas 
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indígenas. Ao longo do século XVI se promulgam várias recomendações da coroa para impor 

o castelhano como a única língua das Índias. Como afirma León Portilla:   

Sin embargo ni esta recomendación ni las ulteriores disposiciones, algunas 
apremiantes, emitidas por Felipe IV y Carlos III, lograron realmente que se 
promoviera de modo eficaz la implantación del castellano entre los indios. La gran 
mayoría de éstos mantenían su lengua propia y buen número se comunicaba  
asimismo  en  náhuatl. Además de que en no pocos conventos se seguían enseñando 
gramática, lectura y escritura sobre todo en náhuatl, en 1642 se instituyeron en la 
Real y Pontifica Universidad cátedras de las lenguas mexicana y otomí. (...)  Consta 
que en la segunda mitad del siglo XVI y parte del XVII había en lugares muy 
apartados del centro  de  México  escribanos  que  redactaban  en  náhuatl  
numerosos  escritos.  De  ello  son  una prueba cartas y otros textos en náhuatl, no 
pocos ya publicados, de varios pueblos de los actuales estados de Jalisco, Zacatecas, 
Colima, Durango, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y aun de Guatemala y 
otras poblaciones de América Central (LEON PORTILLA, 2002, p.5) 

 

A população indígena no México no início do século XVI era de aproximadamente 25 

milhões, e no final desse mesmo século a população diminuiu para 1 milhão, isto como 

consequência das epidemias e doenças que vieram com os europeus e para as quais os índios 

não tinham resistência alguma, além do extermínio nas guerras e as mortes causadas pelas 

duras condições de trabalho escravo às quais os índios eram submetidos. Com esse fato, se 

calcula que se perderam mais de cem línguas nativas já no início do século XVII. 

Podemos dizer que a colonização linguística no México se dá em um contexto de 

contradições políticas e religiosas. Ao mesmo tempo que a Coroa buscava unificar a 

população para facilitar a administração econômica e política, através da imposição do 

castelhano e da proibição das línguas nativas, também era necessário evangelizar e “civilizar” 

os índios para poderem ser reconhecidos como pessoas e não mais como selvagens. Ainda 

assim, os missionários consideraram mais efetivo evangelizar nas próprias línguas dos índios, 

na maioria dos casos foi na LG. Nesse sentido, a política de substituição linguística (línguas 

nativas - castelhano) oscilava entre a proibição das línguas nativas e a necessidade delas para 

levar a cabo o projeto civilizatório que implicava ao mesmo tempo castelhanizar à população e 

desaparecer as línguas indígenas. 

Por outro lado, o processo de castelhanização foi lento e as línguas nativas não foram 

completamente esquecidas graças a resistência dos índios de continuar falando, e em muitos 

casos escrevendo, as suas línguas. Os índios estabeleceram formas diversas de se comunicar 

entre eles, não apenas nos ambientes familiares como também na vida política para comunicar 
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e exigir demandas de justiça e direitos aos colonos. Os inúmeros trabalhos de registro dessas 

línguas publicados pelos missionários franciscanos, dominicanos e jesuítas durante os séculos 

XVI e XVII também contribuíram definitivamente para a conservação e o estudo das línguas 

nativas. 

Em resumo, a estratégia de colonização dos europeus é reforçada através da imposição 

da unificação linguística. Ao se deparar com uma realidade étnica e linguística rica e diversa, 

os colonizadores finalmente percebem a importância da língua como elemento chave da 

identidade cultural e religiosa, e diante da multiplicidade de culturas convivendo nos 

territórios do novo mundo, não há outra alternativa se não implantar uma língua comum, uma 

cultura e uma religião a deles mesmos, para poder controlar e administrar as riquezas do 

continente americano. Como se pode ver, a língua sempre foi companheira do império, como 

estipulou Antonio de Nebrija no prólogo da sua celebre gramática da língua espanhola 

publicada em 1442. E ainda, poderíamos dizer que as línguas foram companheiras do império.  

 

3.2. As línguas indígenas no projeto linguístico de integração do Estado nação nos séculos 

XVIII e XIX 

 

Na história das primeiras nações europeias sempre existiram diversos grupos 

linguísticos que não se limitavam às fronteiras estabelecidas pelos Estados, e que foram objeto 

de disputas políticas pelo reconhecimento e a imposição de uma cultura homogênea  na 

construção do projeto das nações independentes. Esta situação de pluralidade linguística e 

cultural na Europa, repercute nas ideias sobre as línguas que já no século XVIII, pregavam 

pela legitimidade de uma língua homogênea que fosse o instrumento de comunicação entre a 

administração política e econômica das grandes metrópoles da Europa e das colônias 

americanas. Como vimos, a existência das línguas nativas, representava uma dificuldade 

estratégica para a ideia da nação unificada que se pretendia conformar também do outro lado 

do Atlântico, no novo mundo. Essas línguas eram muito diferentes do que era conhecido até 

então como línguas romances, o qual dificultava mais ainda a situação. A relação com essas 

realidades outras vindas do continente americano trouxe entre outras consequências, uma 

revolução nas ideias linguísticas produzidas e difundidas na Europa da época da ilustração, o 

qual contribuiu por uma parte, com o reconhecimento da existência das línguas indígenas, ao 
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serem estas escritas e traduzidas pelos missionários espanhóis e portugueses, e por outro lado, 

contribuiu para a confirmação de uma política de apagamento dessa diversidade, por 

representar sempre um perigo para a hegemonia do Estado burguês, tanto na Europa como na 

América Latina, sobretudo com o começo das lutas pela independência.   

Na verdade, a empresa linguística sempre esteve no meio dos conflitos políticos e a 

luta pelo poder e pelo território. Nesse sentido, não podemos falar do processo de 

conformação das nações europeias ou americanas sem falar das relações, também políticas, 

das línguas vernáculas com as línguas dos impérios. No século XVIII na América colonial, 

também faz eco a ideia de comunidade nacional, importada da Europa, de compartilhar uma 

cultura comum, uma religião e uma língua comum, que representava e que legitimava os 

interesses da burguesia frente ao povo colonizado. Alguns autores defendem o que Lagares 

(2011) aponta sobre o tema: 

As mesmas práticas que os Estados-nação desenvolveram dentro de suas fronteiras 
foram também aplicadas às situações coloniais, de maneira que a ampliação dos 
mercados que supôs a expansão imperial dos Estados europeus se viu acompanhada 
de políticas de difusão de suas línguas nacionais. Essa ideologia linguística colonial 
evolui historicamente no sentido de uma ideologia imperialista, partindo da suposta 
existência de diferenças estruturais entre as línguas que justificaria a sobreposição 
política e econômica de umas sobre as outras. (LAGARES, 2011, p. 186) 

  
Dois recursos foram usados nos processos de conformação dos novos estados 

americanos a partir do século XVIII, que nos parece importante comentar como antecedente 

histórico das ideologias linguísticas sobre as línguas indígenas e que fundamentam as atuais 

políticas sobre as mesmas. Primeiramente, a construção ideológica de uma língua comum 

baseada na legitimidade da escrita no sentido ocidental do termo. E em segundo lugar, a 

imposição e a institucionalização dessa língua através da escola e da empresa editorial21, ou 

seja, da língua escrita. Veremos como esses processos se dão de diferentes maneiras na 

América espanhola e na portuguesa, e como se desenvolvem as políticas sobre as línguas 

indígenas segundo os contextos geopolíticos diferentes, embora sempre atrelados a uma 

                                                 
21 Segundo a teoria sobre os nacionalismos, Anderson (1983) defende a idéia de que una das primeiras formas 

da empresa capitalista era a atividade editorial que funcionava como instrumento burocrático e ideológico para 
legitimar o poder das metrópoles europeias sobre as colônias e continuar tendo um certo controle sobre os 
novos estados “independentes”: “El capitalismo impreso creó lenguajes de poder de una clase diferente a la de 
las antiguas lenguas vernáculas administrativas.” (ANDERSON, 1993, p.63) 
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ideologia linguística que defende o monolinguismo como a opção mais adequada para 

continuar exercendo a hegemonia burguesa nos territórios conquistados. 

 

3.2.1.  A conformação do português como língua da nação brasileira. 

 
“A ideologia do novo Estado brasileiro baseava-se nos valores europeus de modernização, progresso e 

superioridade do homem branco. Aos políticos e intelectuais do oitocentos colocava-se então, um 
grande desafio. Como construir uma nação e uma história de brancos a partir de uma realidade 

repleta de índios e negros?” 
(Celestino de Almeida, 2010) 

 
 
 Estudos da historiografia linguística no Brasil, estimam que eram faladas entre 495 e 

719 línguas indígenas no território da Amazônia brasileira no século XVI no início da 

conquista européia (BESSA FREIRE, 2003, p.205). É nesse complexo mundo multilíngüe que 

os colonizadores enfrentam a dificuldade de se comunicar e optam por algumas estratégias, 

desde o início generalizantes, para poder controlar o território. Uma das primeiras estratégias 

foi dividir esse vasto território em duas regiões administrativas, o estado do Grão-Pará e o 

Estado do Brasil, e no caso das línguas, a estratégia consistiu na escolha e na instituição de 

uma língua geral indígena que servisse para estabelecer contato com aqueles povos tão 

diferentes. Até meados do século XVIII a língua geral (LGA e LGP) foi reconhecida pela 

Coroa portuguesa como a língua da catequese e de comunicação interétnica, e a língua 

portuguesa funcionava principalmente como língua da administração. Dessa forma, se 

atingiriam dois primeiros objetivos, em um primeiro momento o de facilitar a comunicação 

com os nativos, e em um segundo, facilitar o processo de portugalizar através da tradução 

entre as línguas gerais e o português. Sobre tal situação, Bessa Freire (2011, p.140) sustenta a 

tese de que as políticas de portugalização da época não foram produto de um processo 

planejado que obedecesse às intenções geopolíticas ou nacionalistas. O autor defende que se 

tratava mais bem de processos graduais, consequência das motivações religiosas de converter 

os “pagãos e selvagens” à Fé cristã com uma ideia civilizatória ocidental. Entretanto, a língua 

geral foi adquirindo funções sociais de comunicação interna, ou seja, de uso familiar, corrente 

e oral, era a língua da catequese e das relações intragrupais entre etnias diferentes. O 

português era a língua oficial da colônia, da administração, das leis, era a língua escrita que 

servia como meio de comunicação entre a colônia e a metrópole. A consolidação do processo 
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colonial vai tomando forma conforme a institucionalização da língua portuguesa se faz 

presente no dia a dia e o objetivo da unificação nacional vai ficando mais claro,   

Naquele momento, não se tratava mais de converter em usuários do português os 
índios “selvagens”, monolíngües em centenas de línguas particulares, mas de fazer 
com que os índios “mansos” e “tapuios”, catequizados, todos competentes em uma 
língua –a geral-, adquirissem a língua portuguesa, transformando-se em “índios 
civilizados” e “caboclos”. (BESSA FREIRE, 2011, p. 251) 

 
 É a partir do século XVIII, com o surgimento dos modernos estados nacionais na 

Europa, que a ideia de intervir conscientemente na política linguística brasileira toma eco e 

forma, isto através das políticas do primeiro ministro José I de Pombal. Em 1750 o Marques 

de Pombal, instaura uma política de proibição das línguas indígenas, incluindo a LG, como 

parte do projeto de consolidação das fronteiras do território colonizado. Se cria então o 

Diretório de índios de 1757 que pretende organizar a educação e o trabalho indígena, para o 

qual é preciso ensinar aos índios a língua dos colonizadores de forma sistemática e obrigatória. 

Como parte da estratégia de portugalização, a política pombalina incentiva a migração de 

portugueses e estimula o casamento de colonos com mulheres indígenas assegurando para eles 

o privilegio de posse de terras, que são expropriadas dos índios que habitavam e trabalhavam 

nelas. Ao mesmo tempo, começa o projeto de difusão e alfabetização em língua portuguesa 

através da escola. Na segunda metade do século XVIII, o uso do português era obrigatório ao 

longo do território amazônico e também na região litorânea. Em seguida, o português se 

consolida como língua oficial e é ensinado na escola e utilizado para todas as empreitadas 

administrativas que segundo a historiadora Celestino de Almeida (2010) “visavam a fortalecer 

o poder absoluto do rei de Portugal, combatendo os setores que o desafiavam, entre os quais se 

destacam o setor antimonopolista da burguesia mercantil, o setor antiabsolutista da aristocracia 

nobiliária e o setor hegemônico da aristocracia eclesiástica. Seu objetivo era fortalecer o reino 

português através de um controle mais rigoroso sobre sua colônia.” (CELESTINO DE 

ALMEIDA, 2010, p. 108). 

 Nesse contexto, as línguas gerais continuaram sendo faladas e amplamente 

difundidas, por um lado, pelos próprios índios que mantinham a sua cultura, porém, já 

misturada com as de outras etnias, e utilizavam a língua tupi nas relações mais próximas entre 

eles; e por outro lado, graças à intervenção dos missionários da Companhia de Jesus que 

fizeram um árduo trabalho de difusão e de sistematização escrita das línguas gerais. Os 
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missionários jesuítas escrevem além de várias gramáticas e vocabulários do tupi, documentos 

oficiais que segundo eles precisavam ser vulgarizados nas línguas nativas dos índios 

catequizados. (CELESTINO ALMEIDA, 2010, p. 109). Em efeito, a postura política dos 

jesuítas sobre as medidas administrativas e linguísticas não coincidia com a visão imperialista 

que sustentava a coroa portuguesa. Os missionários jesuítas se opunham à escravização dos 

índios desde o início da conquista, e nas aldeias, administradas amplamente por eles, se 

usavam as línguas nativas para a catequização, ao mesmo tempo que se incitava os índios a 

não deixarem os portugueses se apropriarem das suas terras e riquezas. Depois de vários 

embates entre os missionários e os colonizadores pelo controle nas aldeias indígenas, 

finalmente são expulsos do Brasil por ordem do Marquês de Pombal.   

 No início do século XIX, em setembro de 1822, o Estado do Brasil proclama sua 

“independência” e um ano depois, o Estado do Grão-Pará adere ao novo Estado nacional do 

Brasil “independente”.  As políticas do novo Estado Imperial, continuaram baseadas na ideia 

de construir uma nação homogênea, uma identidade cultural, étnica e religiosa civilizada às 

ordens do império português. Anderson (1993) chama à atenção sobre esse fato com a 

perspectiva geral dos nacionalismos na América Latina,  

El lenguaje nunca había sido cuestión tocada por los movimientos nacionalistas 
americanos. Como hemos visto, precisamente el compartir un lenguaje común con la 
metrópoli (y una religión común y una cultura común) había hecho posibles las 
primeras imágenes nacionales (...) Todo hincapié excesivo en los linajes lingüísticos 
amenazaría con borrar precisamente esa “memoria de la independencia” que era 
esencial conservar. (ANDERSON, 1993, p.273-274) 

 

 Desta forma, as políticas pombalinas sobre a questão indígena continuaram sendo a 

base para as novas políticas integracionistas dirigidas aos índios. Pode-se dizer que as 

concessões de liberdade e de terras que foram dadas aos índios “civilizados” que habitavam 

nas aldeias, eram cobradas com a exigência de se converter à religião católica, aprender a 

língua portuguesa e esquecer a língua geral, além de aceitar as condições de trabalho como a 

nova classe proletária a serviço dos governantes e proprietários das terras antes habitadas por 

índios livres. Na verdade, as novas leis das cortes constituintes, quer fossem em relação aos 

índios aldeados considerados civilizados, quer fossem aos tapuios ou insurrectos, objetivavam 

a apropriação das terras expulsando-os ou exterminando-os através de “guerras justas”; 

guerras que eram justificadas como parte do processo de integração nacional de converter os 
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índios selvagens, negros e antigos proprietários brancos –inimigos seculares-, em compatriotas 

e concidadãos. (SANCHEZ GOMEZ, 2011) 

 Durante o período de transição da colônia ao estado imperial, muitas guerras e 

batalhas aconteceram, porem, não é nosso objetivo contar aqui as histórias que antecedem ao 

contexto atual da nação brasileira, nem descrever com detalhe o papel que tiveram os índios 

nessas histoóias. Nos limitaremos a comentar, os dados referentes à situação linguística que, 

ao nosso entender, proporciona uma idéia bastante clara de como se conformou a sociedade 

brasileira a partir do extermínio e opressão das sociedades indígenas e como é bem sabido, da 

população de escravos africanos. Certamente, as políticas pombalinas de meados do século 

XVIII foram as últimas a tratar a questão das línguas indígenas num período de quase 200 

anos. Durante esse período, os próprios índios foram os sujeitos das suas próprias políticas 

linguísticas, isto, ao manter até certo ponto, as suas tradições e culturas dentro e fora das 

aldeias, conservando as suas línguas, pelo menos nas práticas orais, como nas cantigas 

tradicionais ou no léxico usado para falar sobre questões relacionadas com a família e a 

natureza e também nos nomes próprios e topônimos. 

 

3.2.2. O espanhol como língua nacional do México 

 

No inicio do século XVIII, a maioria da população do México fala uma língua 

indígena, não só os nativos como também os mestiços e os crioulos falam, além do castelhano, 

a língua indígena da região onde se encontram. De fato, muitos indígenas não aprenderam 

ainda a língua do império por não terem necessidade dela mesmo se relacionando com os 

colonos e missionários espanhóis no âmbito religioso.  

No entanto, as reformas bourbônicas em relação à educação afetaram diretamente a 

questão linguística da nova Espanha. Beatriz Garza Cuarón (1997) considera três medidas 

político-religiosas importantes no período que marcou os antecedentes da independência e a 

construção do estado nacional. Estas medidas são a secularização das doutrinas de índios, a 

expulsão dos jesuítas e a designação de sacerdotes espanhóis ao invés de crioulos nas 

paróquias indígenas. Isto trouxe como consequência a proibição definitiva do uso das línguas 

vernáculas e a integração definitiva dos índios à sociedade hispana. Tirado o poder religioso 

dos párocos crioulos (bilíngües em língua indígena e em castelhano) e limitado estes às 
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decisões do arcebispado peninsular, se impuseram novas e mais rígidas políticas educativas 

contra o ensino de línguas indígenas nas igrejas, e se criaram escolas onde se ensinava as 

doutrinas religiosas somente em espanhol. 

Como consequência imediata desta situação, na segunda metade do século XVIII, as 

línguas indígenas do México são explicitamente desvalorizadas nos decretos coloniais 

promulgados por Carlos III. Em 1770 o rei chama a atenção sobre as medidas evangelizadoras 

da igreja no sentido de impedir o uso das línguas indígenas para dar lugar à língua castelhana 

como a única língua legítima da colônia, preparando assim o terreno para a conformação da 

nação homogênea que se procurava no ideal das nações independentes do século XIX.  

A pesar de La lentitud y La dificultad con la que se aplicaban las medidas de Carlos 
III y gracias a la indiferencia de la elite criolla hacia el problema lingüístico indígena 
de América, la castellanización fue poco a poco ganando terreno. Con el paso del 
tiempo, a pesar de la voluntad eclesiástica y misionera de continuar utilizando las 
lenguas indígenas, en la práctica se fue imponiendo cada vez más el español, de 
modo que ya en la época de la Independencia los gobiernos liberales, que buscaban 
una educación igualitaria, pudieron implantar, de manera definitiva, una educación 
en español para toda la población. (GARZA CUARON, 1991, p . 705) 

 
Em 1810, começa o movimento de independência que promove a unificação da 

população em prol da construção de uma nação sem diferenças de raça, classe ou religião. As 

instituições se consolidam e trabalham nas políticas de homogeneização cultural, o castelhano 

reafirma seu lugar como a língua da nação ensinada e legitimada na escola, deixando as 

línguas indígenas, a princípio, fora dos assuntos oficiais e de comercio para ficar unicamente 

no interior das comunidades. À luz da ideologia liberal do novo estado mexicano, se promulga 

na constituição de 1824 que todos os mexicanos são iguais ante a lei, com a ideia de “unidade 

nacional” entendida como “homogeneidade cultural” onde não existem mais índios, crioulos, 

ou negros, e todos são “homens livres”. A diversidade étnica e linguística representava então 

um obstáculo para o projeto de construção da identidade nacional, e com isso cresce a 

discriminação e a exclusão dos povos indígenas, que já tinham sido excluídos e explorados 

durante toda a época da colônia.22  

                                                 
22 “Tanto conservadores como liberales consideraban a los indígenas como inferiores, como incapaces de 
alcanzar su propio desarrollo. Se reprodujo el modelo de sometimiento y marginación que habían practicado los 
colonizadores españoles. Los indígenas se refugiaron en sus pueblos o en las haciendas, como peones acasillados 
o como vendedores de sus productos en las ciudades; algunos se incorporaron a las bandas de asaltantes para 
tratar de salir de su situación de pobreza, pero siguieron manteniendo sus usos y costumbres, sus lenguas, 
vestidos y formas de gobierno tradicional, mientras que las fuerzas políticas, militares y los letrados se disputaban 
el poder para realizar su proyecto de “Nación”. (SAMANO RENTERÍA, 2011, p.346) 
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Os governos que sucederam à independência, praticamente se desvincularam da 

questão das línguas indígenas, apenas se preocupando em criar uma nação política e 

etnicamente homogênea. Durante um século, nem o reformista Benito Juarez, indígena do sul 

do país, propôs o reconhecimento dos direitos dos índios. Muito menos, os outros governantes, 

fossem liberais ou conservadores, tentaram acabar com o modelo de marginalização e 

submissão que os espanhóis tinham imposto desde a colônia. Ao contrário, as políticas 

agrárias manifestaram o pouco ou nulo interesse que a sociedade hegemônica podia ter para 

com a população indígena, a partir da época da ditadura militar de Porfirio Díaz (1876-1910) a 

propriedade comunal deixa de existir na legislação política, o que significou também o 

despojo das terras indígenas tradicionais, logo dos seus usos e costumes e da sua identidade 

cultural.23 A partir dessa situação se multiplicam as revoltas indígenas ao longo do território, 

principalmente reivindicando a demanda do seu direito à terra que durante séculos havia 

pertencido aos seus ancestrais. Nesse contexto, só no fim do século XIX os políticos 

começaram a falar da ideia da mestiçagem como a solução para o “problema racial” que 

representava um obstáculo para a integração e a paz nacional.  

Nesse período, também existem alguns dados demográficos sobre a população 

indígena, que mesmo que ainda não sejam  completamente certeiros devido aos métodos e as 

fontes pouco confiáveis24, é de notar-se que em 1895, talvez com a intenção de controlar o 

projeto homogeneizante da nova nação, foi levantado o primeiro censo nacional de população, 

no qual se pergunta pela primeira vez sobre as línguas faladas no território. Os resultados 

estimam que 66% da população total é indígena e só 17% fala ainda alguma das mais de cem 

línguas indígenas ainda existentes. Podemos inferir então que os índios continuaram a falar as 

                                                 
23 “El despojo de las tierras a los pueblos indios se debió a dos aspectos, desde nuestro punto de vista esenciales: 
uno es  el  factor  económico  de  incorporar  la  tierra  “improductiva” de los pueblos indios al desarrollo y al 
“progreso”, es decir al desarrollo del capitalismo; y el otro se debe a una política que pretendió acabar con el 
“indio” de manera fáctica, despojándolo de su base material de subsistencia que era la tierra, pero basada en una 
política racista alimentada desde las ideas positivistas que dominaban durante el porfiriato y consideraban al 
indio como una raza inferior, carente de ideales de progreso e ignorante por falta de educación y de una cultura 
“civilizada” (desde el punto de vista occidental).” (SÁMANO RENTERÍA, 2011, p.347)  
24 “Tratándose de sectores de la población hasta hace pocos años invisibilizados, negados o asimilados, que han 
cobrado notoriedad al volverse sujetos de derecho y demandar la autodeterminación y participación social y 
política a lo largo y ancho del subcontinente americano, estamos ante una realidad por demás dinámica que se 
resiste a ser registrada en cifras y que se desactualiza en el momento en que se la grafica y describe. Así, no se 
tiene certeza, ni del número de población indígena, ni de su asentamiento preciso en áreas no tradicionales como 
urbes y capitales”. (Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, tomo I, 2009, p.6) 
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suas línguas, conservando grande parte das suas tradições e formas de vida, apesar das 

políticas de castelhanização e da discriminação que sofriam ainda depois da independência. 

Por outro lado, o fato de não ter se discutido mais o tema das línguas indígenas no processo 

independentista no nível oficial, não quer dizer que tenham deixado de existir e de se espalhar 

entre as novas gerações.  

 

3.3. As línguas indígenas nas políticas integracionistas: do séc. XIX ao séc. XX 

 

Como vimos, a transição política das antigas colônias europeias para os novos estados 

nacionais, envolve uma série de questões ideológicas que têm origem nas ideias do iluminismo 

francês do século XVIII que promovia o ideal das sociedades progressistas e modernas. No 

continente americano, o século XX representa para a maioria das novas nações, a época da 

verdadeira identificação como povos independentes, capazes de organizar, - ou pelo menos 

existe essa intenção- os seus próprios recursos em prol da nova era da economia capitalista 

que pouco a pouco foi se manifestando nas concepções oficiais que constituíram os Estados 

modernos.  

As repercussões sociais e culturais desta situação, em relação aos povos originários e 

as suas línguas, são diversas e estão diretamente influenciadas pelos processos políticos gerais 

que dão lugar à construção ideológica sobre a comunidade nacional imaginada pelos 

governantes (Anderson, 1983).  

Nesse contexto, os paradigmas da linguística como ciência da linguagem se 

estabelecem e se identificam com as concepções positivistas da época. A língua é concebida 

como objeto de estudo e se dá toda a importância à estrutura e ao bom uso dela. Os padrões do 

“bom uso” foram ditados pelas elites letradas, que contavam com os recursos e as tecnologias 

para divulgar a suas concepções científicas e ideológicas. Embora a história tenha mostrado 

que sempre foram as elites que detiveram o poder -até de fazer uma revolução-, também temos 

assistido uma historia que se repete, pelo menos no continente americano, onde as resistências 

se manifestam através da reafirmação das raízes históricas, culturais e até biológicas dos povos 

originários que sempre ficaram no lugar dos oprimidos ou esquecidos, e que junto aos povos 

africanos trazidos ao continente como escravos, vivenciaram e testemunharam inúmeras 
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injustiças. Tais injustiças foram, e ainda são, justificadas em nome da democracia e do 

progresso econômico e tecnológico, desde milênios atrás. No que concerne ao século XX, 

importa entender quais foram os efeitos da modernização e das ideias de progresso nacionais 

sobre os povos índios, suas línguas e suas culturas milenares.  

Podemos observar algumas características em comum na construção das nações 

brasileira e mexicana no sentido ideológico-político, embora as consequências e os resultados 

das políticas sobre as línguas sejam sempre distintos inevitavelmente, devido aos contextos 

geopolíticos diferentes que cada país vivenciou. Partindo do fato de que as duas nações 

americanas adotam uma língua européia como língua do Estado, esboçamos uma lista, porém 

não exaustiva, das situações que compartilham os dois países no tocante a questão indígena:  

- Processos políticos dirigidos e pensados pelas elites mestiças e não indígenas   

- Ideal de uma identidade nacional baseada na mestiçagem  

- Políticas integracionistas e paternalistas sobre a população indígena  

- Reconhecimento do índio como parte de uma cultura ancestral do passado que não 

existe mais no presente. 

- Menosprezo das línguas indígenas, percebidas como simples “dialetos” 

- Políticas de expropriação das terras comunais e tradicionais indígenas. 

- Movimentos de resistência indígena  

 

Por esse viés, apresentamos um panorama histórico de cada país, sem querer fazer uma 

análise histórica detalhada, que exigiria o espaço para um outro trabalho de pesquisa. 

Focaremos nos processos políticos que envolvem de forma mais direta a questão dos índios, 

suas línguas e suas culturas.  

Finalmente, nos parece importante mencionar que a história que contamos, em termos 

gerais, é a história contada da perspectiva daqueles que de alguma maneira sempre tiveram o 

lugar privilegiado do poder, logo a possibilidade de registrar a sua versão dos fatos históricos, 

por exemplo, através da tecnologia da imprensa e sobretudo, através da língua legitimada 

como a única com o direito a ser publicada e divulgada. Felizmente, no século XXI, veremos 

essa história mudar com mais força e clareza graças ao aumento das resistências indígenas e à 

luta pela conscientização da sociedade a respeito da diversidade étnica e linguística do 

continente americano, que mais do que ser um “problema a resolver” representa parte 
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importantíssima da riqueza cultural e ancestral do nosso continente que até hoje resiste 

dignamente, na maioria dos casos, em condições muito mais amáveis com o meio que os 

rodeia, tanto ambiental como socialmente, do que o resto da sociedade que se diz “civilizada”.  

 

3.3.1. Da ideologia da mestiçagem na construção da identidade nacional 

 
Como vimos, os novos países independentes da América latina do século XIX, se 

conformam por uma população explicitamente diversa nas suas práticas culturais e 

linguísticas. Ante a situação, era necessário construir um discurso que legitimasse ainda a ideia 

napoleônica de estado-nação monolíngue. É assim que a ideologia da mestiçagem é reforçada 

nos discursos revolucionários nos quais era indispensável – partindo dessa perspectiva - ter 

uma identidade nacional definida e unificada. A ideologia da mestiçagem em AL tem origem 

nas políticas homogeneizantes do século XVIII, nas quais se procurava o paulatino 

embranquecimento da população. Prova disto, são os privilégios que eram prometidos aos 

colonizadores portugueses e espanhóis ao casarem com as mulheres indígenas das colônias; 

eles adquiriam especificamente o direito à propriedade da terra, entre outros privilégios.  

Evidentemente, a cultura que se sobrepunha nesses matrimônios, era a do homem 

colonizador que através da língua, por exemplo, iria transformar a forma de olhar o mundo, e 

os costumes e tradições da mulher indígena. Assim, as gerações de filhos nascidos de pais 

mestiços, em geral só aprendiam a língua da colônia (português ou castelhano) que era 

hegemônica e marcava as relações de opressão e desrespeito aos povos originários25.  

É o pensador mexicano José Vasconcelos quem traz à discussão a questão da 

identidade nacional e latino-americana no contexto pós-revolucionário no seu famoso ensaio 

publicado em 1925, “La raza cósmica”. O discurso de Vasconcelos sobre a condição mestiça 

da sociedade latinoamericana mostra por um lado, uma sociedade dividida em termos 

                                                 
25  Ao restpeito dos mestiços na época colonial no México, Bonfil Batalla arfirma o seguinte: “...Sobre  este  
grupo se  ejerció  una  intensa  acción aculturativa que dio por resultado su desarraigo del sector  colonizado  
(que  en general  coincidía con  su filiación materna);  a ellos  se  destinó  legalmente  una  serie  de ocupaciones  
distintas  de  las  admitidas  para  el  indio;  se les  concedieron  privilegios  que  los  enfrentaban  con  los  
indios  y, en fin,  se  les  asignó  un estatuto  social diferente  y superior  al que ocupaba  el  colonizado,  aunque  
también  subordinado  a la  capa colonizadora  estrictamente  definida.  En otras  palabras, los mestizos pueden 
verse como un sector de origen colonizado que el aparato colonial cooptó para incorporarlo a la sociedad 
colonizadora, asignándole dentro de ella una posición subordinada.” (BONFIL BATALLA, 2012, p. 113) 
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culturais, pois nunca existiu uma verdadeira “identidade nacional” sólida e única que 

cumprisse com as expectativas imperiais dos peninsulares; pelo que essa identidade devia ser 

reforçada através das políticas educativas nacionais. Por outro lado, segundo Vasconcelos, 

seria preciso unificar os povos latinoamericanos na tentativa de resgatar as suas histórias e 

suas culturas ancestrais através do reconhecimento dos povos originários.  

Nesse contexto, surgem os movimentos indigenistas em vários países do continente 

americano, procurando dar um lugar  na sociedade moderna aos desfavorecidos índios que só 

agora, depois de mais de três séculos, eram considerados também como parte da história e da 

herança cultural das novas sociedades independentes. A visão liberal da identidade 

latinoamericana unida pelas raízes indígenas e a composição plural das suas nações, 

influenciou de forma determinante nas políticas culturais e educativas de vários países da 

América Latina, e trouxe um novo interesse, sobretudo das sociedades mais “cultas”, sobre as 

culturas originárias. Porém, a visão de Vasconcelos, enaltecia os povos índios no passado pré-

colonial, e exacerbava a miscigenação como a resposta a todos os problemas políticos e 

sociais que tinham uma ligação direta com a questão indígena.  

Contudo, essa teoria responde mais bem a uma ideologia monocultural, e ao mesmo 

tempo, de caráter universal baseada nas concepções românticas do ser indígena e não nas 

realidades por demais cruéis pelas que atravessavam os índios naquela época. Portanto, 

veremos ao longo da história, que na maioria dos casos, a ideologia da miscigenação não 

implicava uma apropriação das características culturais dos povos originários (como por 

exemplo as línguas indígenas), nem o respeito pelos povos índios no presente; o que essa 

ideologia pregou, no entanto, foi a convicção de que os povos indígenas pertenciam a uma 

história pré-colonial que compunha, de forma mais ou menos mitológica, a nossa sociedade 

atual como parte das novas nações independentes latinoamericanas; e por cima, havia que 

fazer tudo por integrar os índios que não tinham entrado ainda na lógica do progresso e da 

modernidade.  

Em suma, se tornou indispensável através das instituições nacionais “ajudar” os índios, 

ainda “incivilizados”, a serem parte das sociedades modernas latinoamericanas. Veremos 

como no Brasil e no México, estas ideias primaram sobre as políticas indigenistas da segunda 

metade do século XIX e ao longo do XX, no meio dos conflitos e projetos políticos de 

unificação da sociedade nacional capitalista.   
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3.3.2. O movimento indigenista no México 

 
Já nas guerras de independência e um século depois, nas guerras revolucionárias no 

México, as diferenças étnicas e as desigualdades em direitos entre as diferentes classes e 

povos, se manifestavam de forma clara; como sempre, eram os índios (e os afrodescendentes) 

que sofriam as consequências da discriminação e a exclusão, como se não fossem parte da 

nação que estava sendo construída. A partir da ideologia do “nacionalismo revolucionário” que 

tinha estabelecido as dinâmicas políticas e econômicas, com a perspectiva dos liberais 

constitucionalistas, se adotou a política de miscigenação como a resposta ao “problema 

indígena”, que seria o caminho para a construção de uma identidade nacional mestiça, capaz 

de alcançar o desenvolvimento econômico e político do ideal liberal. 

La  política  liberal  arrinconó  a  los  pueblos  indios  a  las montañas, donde 
buscaron refugiarse de la modernidad y el “progreso”. El Estado liberal, en lugar de 
integrarlos a la “Nación”  los  segregó,  marginó  y  discriminó  por  considerarlos 
improductivos, incivilizados e ignorantes. Los indios se marginaron del naciente 
Estado-nación mexicano que los agredía, les arrebataba sus tierras y los quería hacer 
desaparecer por el simple hecho de tener una cultura diferente a la que se imponía 
como la dominante, la mestiza, que era supuestamente la fusión de dos culturas, la 
española y la india. (SÁMANO RENTERÍA, 2011, p.348) 

 

Em 1916, em plena revolução, aparece o livro intitulado “Forjando a pátria” de Manuel 

Gamio, quem de novo propõe a mestiçagem como solução ao “problema” dos povos 

indígenas. Este texto, mostra como na verdade os índios continuavam sendo vistos como 

bárbaros e ignorantes numa sociedade comandada por uma classe política mestiça e branca, 

que seguia os ideais europeus da ciência positivista e da política econômica liberal  na 

construção de um estado-nação moderno. Em suma, apesar da participação ativa dos índios 

nas lutas revolucionárias, estes foram utilizados pelas classes dirigentes, conformadas por 

grupos de letrados e políticos constitucionalistas, para alcançar seu projeto “nacionalista” 

liberal (SÁMANO RENTERÍA, 2011, p.349). No fim do conflito armado, os índios voltam a 

sua condição de marginalidade ignorada, e a questão indígena fica ausente na nova 

constituição de 1917; os índios são ignorados ou considerados como mexicanos com igualdade 

de direitos e de deveres, quando na verdade nem tinham os mesmos direitos que o resto da 

população e nem conheciam as novas legislações resultantes da revolução na qual eles 

mesmos tinham lutado. Muito menos pensar então, em falar da diversidade etno-linguística 

que compunha a sociedade mexicana, ou dos direitos linguísticos e educativos específicos para 
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cada povo. 

Durante as primeiras décadas do México pós-revolucionário, a ideologia da 

mestiçagem vai tomando forma através das instituições do estado, em 1935 se criar o 

departamento autônomo de assuntos indígenas (DAAI), que na verdade estava focado na 

questão agrária. Só em 1948, se cria o Instituto Nacional Indigenista (INI) que teria o objetivo 

novamente de “mexicanizar” o índio através do progresso e da educação. Assim, o 

indigenismo institucionalizado se preocupa em garantir os direitos básicos dos povos 

indígenas que, na sua grande maioria, viviam em condições precárias, e sofriam ainda de 

racismo da parte do resto da população mestiça e branca. Durante a década de 50 até o fim de 

80, para atingir o seu objetivo, os políticos e intelectuais indigenistas investiram nas políticas 

de saúde, educação e agrárias em prol da modernidade e o progresso nacional. 

Em matéria de política linguística, na década de 70 se cria a DEI (Direção de Educação 

Indígena) dentro da Secretaria de Educação Publica (SEP) que implementou pela primeira vez 

um programa oficial de educação bilíngüe, embora destinado a facilitar a aprendizagem do 

espanhol. Introduzir o tema da questão indígena no debate nacional sobre educação apenas 

abriu o caminho para se questionar por um lado, sobre a importância da língua materna dos 

povos indígenas como parte essencial da sua constituição como povos originários, e por outro 

sobre a necessidade de implementar programas educativos e materiais didáticos em línguas 

indígenas. 

Em 1991, o estado mexicano ratifica o convênio 169 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. Através deste instrumento jurídico, se 

reconhece a demanda generalizada dos povos indígenas de assumir o controle das suas 

próprias formas de vida e de manter e fortalecer as suas identidades étnicas e linguísticas.  

Em consequência dos convênios internacionais e das lutas indigenistas, em 1992, 

através do INI se consegue modificar o artigo 4º institucional, onde se reconhece pela primeira 

vez os povos indígenas como parte da nação mexicana; contudo, o estado estabelece uma 

relação paternalista com os índios através das políticas integracionistas, que na verdade 

continuam sendo a retórica da época colonial que anseia homogeneizar uma população 

determinantemente diversa.  

Finalmente, o indigenismo institucionalizado do século XX tenta reconhecer os direitos 

à educação, saúde, emprego, e cultura, sem propiciar realmente as condições necessárias para 
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levar a cabo o cumprimento das reformas e leis em matéria indígena.   

Uma das consequências imediatas da evidente situação de desigualdade e injustiça 

social, e da não realização das reformas educativas indigenistas, é o levantamento do Exercito 

Zapatista de Liberação Nacional, EZLN, na década de 90, que daria continuidade e força à luta 

histórica dos indígenas no México. As demandas dos zapatistas, concentradas no documento 

conhecido como os “Acordos de San Andrés” de 1992, centravam-se na restituição das terras 

expropriadas durante séculos, e o reconhecimento da autonomia política para decidir sobre as 

suas próprias formas de se organizar como povo indígena, com suas próprias formas de 

entender o mundo, o que necessariamente implicava a valorização da língua e da cultura 

originárias.     

 

3.3.3. O movimento indigenista no Brasil  

 

No estado imperial brasileiro da segunda metade do século XIX, as iniciativas de lei já 

estavam marcadas por uma ideologia indigenista (antropológica) que manifestava mediante 

um discurso humanitário a necessidade de integrar os índios à sociedade nacional como 

cidadãos com direitos e valores individuais e iguais ao resto da população. As leis e as 

discussões oficiais sobre os índios aprimoravam a questão da propriedade das terras, e nesse 

sentido ser índio e ser reconhecido como tal, significava ter garantia da terra e da vida em 

comunidade, pelo menos dentro das aldeias, e apesar de serem mantidas as relações 

hierárquicas e serem submetidos à condições de trabalho escravo.  

No inicio do século XX, o indigenismo se institucionaliza através do SPI (Serviço de 

Proteção ao Índio). Seguindo as ideias positivistas da ciência européia e a oleada de 

movimentos indigenistas no continente latinoamericano, o SPI era o responsável pela tutela 

dos índios considerados como incapazes intelectualmente de sobreviver na sociedade nacional 

liberal. Hoje, a história tem mostrado como esse discurso tinha por trás, a mesma história de 

despojo da suas terras e da negação das suas identidades e culturas diversas. Uma das 

estratégias do Estado para levar a cabo o projeto de integração dos índios, foi justamente 

estabelecer uma classificação que mostraria o grau de indianidade para estabelecer quem podia 

ser índio e quem deveria deixar de ser índio. Como aponta Gersem dos Santos (2006, p.71) 
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“Por esses critérios, os índios eram classificados segundo o seu grau aparente de contato: 

índios arredios ou isolados; índios não-aculturados; índios em vias de aculturação; índios 

aculturados e índios brasileiros integrados”.26 Durante mais de cinco décadas o processo de 

“assimilação cultural” dos índios, foi se transformando e trazendo novas questões a serem 

debatidas no âmbito não só oficial como no acadêmico.  

Em 1967, o SPI é reformulado e se cria a FUNAI, Fundação Nacional do Índio que 

existe até hoje. É importante lembrar das massacres, extermínios e desaparecimento de índios 

durante o período da ditadura, entre 1964 e 198527. Imediatamente, na década de 70, a igreja 

católica pressionada pela crítica histórica que a responsabilizava de participar do etnocidio 

indígena junto com os diferentes governos colônias e imperialistas, cria o CIMI, Conselho 

Indigenista Missionário. Essas duas instituições tem como mérito o início de semear o terreno 

para as próximas lutas pelos direitos indígenas em matéria de saúde, educação e território, pois 

conseguem articular e divulgar as demandas dos índios, embora partindo de uma visão 

paternalista e assistencialista. O trabalho de reivindicação dos direitos indígenas foi ainda 

apoiado por diversas organizações não governamentais, que também prepararam o chão para a 

concretização da causa indígena. Assim, desde a década de 1970 o estado brasileiro instaura 

uma lei de integração dos índios como cidadãos, o qual ainda não resolve a questão de fundo, 

que tem a ver com o respeito e o reconhecimento da diversidade, o ideal de emancipação da 

identidade indígena. 

Na constituição de 1988, se reconhece pela primeira vez, a existência dos povos 

originários do Brasil como parte da sociedade nacional e o reconhecimento de direitos 

diferenciados, mesmo que ainda bastante limitados e com uma base assistencialista. Se 

diversificam as instituições encarregadas especificamente das políticas públicas dirigidas à 

população indígena, principalmente em duas instituições, a FUNASA (Fundação Nacional de 

Saúde) e a Educação Escolar Indígena sob o comando do Ministério de Educação. No entanto, 

a conquista ficou apenas no nível teórico-jurídico que pouco teve uma representação real dos 
                                                 
26 Daí que a denominação de “caboclo” na Amazônia esta relacionada à negação das diversas identidades étnicas 
dos índios, é aquele que nega sua origem nativa e que não pode ser identificado nem como índio “inferior e 
incivilizado” nem como branco “superior e civilizado”. (BESSA FREIRE, 2011, p.190) 
 
27 Diversas pesquisas tem mostrado a violência cometida contra as populações indígenas durante a ditadura 

militar. Apenas  mais de 50 anos depois, a comissão da verdade abre um expediente para investigar os crimes 

cometidos pelo governo. Fonte: http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2014/03/31/43032/  
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índios na política brasileira. (GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.53) Na prática, a FUNAI 

continuava com o papel de assistente tutelar dos índios “incapazes”, reproduzindo um discurso 

paternalista que pouco ajudou para o reconhecimento das próprias organizações indígenas que 

lutavam pelos seus direitos desde séculos atrás.  

Por outro lado, como consequência das lutas pelos direitos indígenas no nível nacional 

e internacional, em 1996, a questão da educação indígena se considera na nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que em dois capítulos (78 e 79), estipula a 

necessidade de oferecer programas de educação bilíngüe e intercultural. A LDB em matéria 

indígena busca contribuir com a recuperação da memória histórica e a valorização das culturas 

e tradições indígenas do país. Justamente uma das dificuldades que surgiram a partir do 

projeto educativo bilíngüe foi a grande diversidade de povos e de línguas. É que a maioria 

destas línguas não contavam com uma escritura formal, pelo que o modelo de educação 

proposto (EIB) não se adequava com as condições e as realidades culturais dos índios, por 

exemplo, o caráter ágrafo das suas línguas e a importância da oralidade para a passagem de 

conhecimentos, ou seja, diferentes concepções educativas se fizeram presentes em grande 

parte pela questão linguística.    

 

3.4. Lugares de resistência e o mito da morte das línguas indígenas do México e do Brasil 

 
Durante os últimos séculos da colônia até o primeiro século de independências, tanto 

no México como no Brasil, os povos originários foram alvo de diversas tentativas de 

extermínio (físico e cultural). A partir de decretos imperiais ou de leis constitucionais  tentou-

se estabelecer uma única língua que cumprisse o papel de homogeneizar as ideias, as 

convenções políticas e as práticas sociais, religiosas e culturais. O castelhano e o português 

foram instrumento da colonização linguística que visava tal união. Essas línguas, foram 

ensinadas nas catequeses e nas escolas de sul ao norte, para todos os habitantes das antigas 

colônias, e sobretudo, foram ensinadas aos índios, os obrigando a deixar de falar as suas 

próprias línguas e em muitos casos até esquecer delas por completo. Em geral, se reconhecem 

três causas do desaparecimento de povos indígenas ao decorrer dos séculos, partindo da época 

da colônia: Primeiro, as doenças trazidas pelos europeus, às quais os índios não tinham 
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nenhuma resistência. Segundo, as guerras de extermínio para se apropriar dos territórios e os 

recursos naturais, e a conseguinte escravidão dos índios, por exemplo, o caso dos 

“bandeirantes”, que tomarão as terras e submeterão vários povos do nordeste brasileiro. E 

terceiro, os suicídios coletivos de índios, como uma forma de manifestar as condições de 

destruição natural e cultural pelas quais sofrem os seus povos. 

Fica claro que existe um mito generalizado e assimilado, em diferentes níveis, sobre a 

morte das línguas indígenas, que se origina nas histórias de extermínio dos povos indígenas, e 

que as vezes fomenta a ideia da inevitável morte desses povos. Com vimos, o preconceito 

étnico e racial que existe desde a época colonial, está associado diretamente com os interesses 

pelo controle do território e dos recursos naturais do continente americano. Como é possível 

então que mesmo com séculos de extermínio, continuem existindo uma enorme diversidade de 

línguas nativas ao longo do continente? 

No limiar do século XXI, sabemos que muitas das línguas sobreviveram e continuaram 

a ser faladas pelos índios, assistindo às mudanças próprias de qualquer língua viva ao longo do 

tempo; todavia tendo como característica essencial a ancestralidade milenar e a simbologia da 

resistência de séculos de opressão e marginalização das elites no poder com os povos 

originários. 

Existem vários fatos ao longo da história, que provam que as línguas serviram também 

como instrumento de luta para reivindicar os direitos diante da exploração das terras indígenas 

e da força de trabalho. Em muitos casos, os índios usaram as suas línguas como instrumento 

de luta e resistência. Em outros casos, eles continuaram a falar as suas línguas maternas, 

devido às condições de isolamento, forçado ou não, e pouco contato com as sociedades 

dominantes.  

No Brasil, as línguas gerais continuaram a ser faladas principalmente dentro das aldeias, 

fazendo com que as tradições relacionadas aos fazeres do dia a dia, da vida em família e em 

comunidade fossem conservados e passados para as novas gerações por meio das canções ou 

as lendas, de tal forma que a língua indígena conservou o seu caráter oral, enfrentando-se 

assim à cultura da escrita ocidental que aos poucos foi também introduzida na cultura 

indígena. No caso brasileiro, acredita-se que as línguas gerais, provenientes do tupinambá, 

foram completamente extintas e que o que ficou são os vestígios de um passado longínquo 

onde o índio é representado como aquele ser mítico que morava na floresta e tinha práticas 
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selvagens, e que hoje em dia ninguém fala mais aquelas línguas consideradas incivilizadas. No 

entanto, sabemos que, a língua tupi como outras mais de 200 línguas indígenas ainda são 

faladas por diversos grupos étnicos que se reconhecem a si mesmos como índios, e muito 

desse reconhecimento tem a ver com algum resquício, seja grande ou não, seja oral ou escrito, 

das suas línguas nativas. Embora os estudos demográficos indiquem que somente uma minoria 

ainda fala alguma língua indígena no Brasil, e que em proporção com a população total do 

país (0.4%), isto representa realmente uma minoria. É importante mencionar que os índios 

continuam sendo fortemente discriminados pelos próprios brasileiros, o qual traz como 

consequência, ou talvez seja a causa, um estado geral de ignorância a respeito da riqueza e da 

diversidade étnica e linguística que convive dia a dia ao longo do território. Se mantêm a 

crença de que os índios que ainda vivem no Brasil, se encontram apenas nas áreas afastadas da 

floresta ou do campo, desconsiderando as comunidades de índios de todas as regiões que 

migraram e se assentaram nas grandes urbes e centros econômicos, como por exemplo no Rio 

de Janeiro, especificamente nas zonas periféricas. 

 No México, encontramos uma forma de resistência da língua escrita particular. Como 

já dizemos, as línguas indígenas, foram amplamente usadas não apenas de forma oral como 

também escrita. Em um estudo sobre a escritura na época colonial no ocidente novo hispânico, 

Yañez Rosales (2011) defende a tese de que a escrita alfabética em línguas indígenas se 

converteu em “lugar de la lucha”. Esta autora explica como além dos documentos religiosos e 

administrativos, e das gramáticas e dicionários escritos pelos missionários ao longo da época 

colonial, o alfabeto latino foi usado para escrever em línguas indígenas com propósitos 

distintos aos da Coroa espanhola. Têm-se registro de textos escritos pelos próprios índios em 

língua náhuatl principalmente, dirigidos aos governantes para exigir justiça ante as múltiplas 

opressões que sofriam da parte dos colonos.  

(...) durante la época colonial en el occidente de México, indudablemente hubo una 
rápida apropiación de la lectoescritura en alfabeto latino. Se utilizó para satisfacer  
demandas,  inquietudes,  trámites  de  los  pueblos de  indios.  Hubo  escribanos  o 
amatlahcuilo,  como  corresponde al término en náhuatl, que hicieron uso de la 
escritura alfabética, en náhuatl y en español para aquellas necesidades en que 
consideraron necesario o pertinente su uso. (YAÑEZ ROSALES, 2011, p.205)  

 

Por outro lado, sabemos também que nem todos os povos indígenas foram realmente 

“conquistados”, de fato, a esmagadora maioria tanto no Brasil como no México opôs 
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resistência, mas ante a expropriação sistemática de terras e consequentemente aos 

desmembramentos das tribos não tiveram outra alternativa que se render. Mesmo assim, 

muitos foram aqueles que resistiram às tentativas de cristianização e aculturação dos europeus, 

conservando no interior das florestas ou no alto das montanhas as suas tradições e costumes, e 

ainda acreditamos que, na maioria dos casos, o fato de os índios manterem a suas línguas 

maternas é um símbolo importante dessa resistência. No Brasil, como no México ou em outros 

países latinoamericanos, os povos originários, criaram diversas estratégias de resistência, que 

vão desde o isolamento “voluntário” até as diversas lutas armadas dos povos aguerridos que 

aproveitaram os contextos das guerras de independência ou revolução dos séculos XVIII e 

XIX para combater pelos seus direitos ancestrais à terra e a uma vida digna nas novas 

sociedades constituídas por estados modernos liberais. O processo de reivindicação da 

indianidade, que se da a partir dos desencontros com a cultura ocidental, mostra como os 

índios fortaleceram os seus laços e a suas línguas e culturas. As condições de marginalidade e 

discriminação desses povos pautaram as lutas de resistência e as demandas por justiça e 

respeito das suas culturas, e em especial as lutas pelo direito aos territórios habitados por eles 

ancestralmente.   

No entanto, para este trabalho não cabe aprofundar nas questões históricas, o que 

implicaria explicar mais a fundo os diversos processos políticos pelos quais atravessaram 

México e Brasil para chegar a ser estados independentes das coroas espanhola e portuguesa 

respectivamente; e que traria ao debate diversas questões vinculadas com as visões 

econômicas e geopolíticas que se deram nos processos mencionados e que muito diferem, em 

alguns casos, tanto no sentido cultural como político dos dois países em questão. Nos 

limitaremos, em insistir no fato de que os povos indígenas da América Latina não foram 

simplesmente submetidos ao poder dos impérios e dos governos posteriores europeus. Eles 

foram sujeitos ativos que reagiram de diversas maneiras aos processos colonizadores e 

responderam, a maioria das vezes resistindo, e outras, se submetendo às novas circunstâncias 

políticas e econômicas estabelecidas pelos governos. Mas, a prova da resistência, a 

encontramos justamente no passado e no presente desses povos e das suas formas de lidar com 

a questão das línguas criando os seus espaços políticos e culturais, na maioria das vezes, de 

forma autônoma e consciente. No capítulo quarto, veremos como esses fatos históricos se 

transformaram ao longo do tempo e como resulta importante ter presente o contexto 
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glotopolítico que antecede à questão das políticas linguísticas atuais sobre as línguas 

indígenas. Finalizamos este capítulo com um trecho de uma das declarações do EZLN, que ao 

nosso parecer representa o sentir indígena dos diversos povos do continente latinoamericano.   

 
Pero la rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora. 
Antes habló con otras lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas 
historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua 
náhuatl, paipai, kiliwa, cúcapa, cochimi, kumiai, yuma, seri, chontal, chinanteco, 
pame, chichimeca, otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteco, zapoteco, solteco, chatino, 
papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chocho, izcateco, huave, 
tlapaneco, totonaca, tepehua, popoluca, mixe, zoque, huasteco, lacandón, maya, chol, 
tzeltal, tzotzil, tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco, motocintleco, chicomucelteco, 
kanjobal, jacalteco, quiché, cakchiquel, ketchi, pima, tepehuán, tarahumara, mayo, 
yaqui, cahíta, ópata, cora, huichol, purépecha y kikapú. Habló y habla la castilla. La 
rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos. (Quarta 
declaraçao da Selva Lacandona, 1996)28  

 
 
 

 

 

 

                                                 
28  Quarta declaração da Selva Lacandona, 1996, Chiapas, México 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE COMPARATIVA POR TÓPICOS NOS DOIS PAÍSES 
 
 

Neste momento da discussão, pretendemos fazer uma análise das situações políticas 

das línguas indígenas em relação às ideologias linguísticas esboçadas no capítulo anterior, a 

partir da revisão das principais leis e iniciativas políticas institucionais, que por diferentes 

perspectivas manifestam o interesse – as vezes meramente retórico - em reconhecer e respeitar 

a diversidade linguística do México e do Brasil. No decorrer da pesquisa, foram surgindo 

diferentes perspectivas ideológicas sobre as línguas indígenas, permeando o campo das ações 

políticas sobre o reconhecimento e reabilitação das mesmas. Tais ideologias linguísticas, 

dialogam em grande medida com as ideologias que apresentamos no capítulo anterior (do 

letramento, do censo e da língua comum), construindo assim as bases do que seriam as 

políticas linguísticas. 

 Assim, o recorte temporal que propomos, do fim da década de oitenta até hoje, 

justifica-se pelo fato de ser um momento de importantes transformações políticas e sociais, 

não só no nível nacional como internacional. A maioria dos países da América Latina, 

transitam dos regimes ditatoriais aos governos democráticos, abrindo espaços para as políticas 

liberais do sistema capitalista global. Tais processos no México e no Brasil são muito diversos 

e complexos, mas o que podemos constatar é que nos dois países, existe uma forte exploração 

e depredação da natureza, que necessariamente implica a submissão das populações indígenas 

e de origem africana, assimiladas como mão-de-obra barata. De fato as lutas de resistência 

desses povos também se fortalecem e se consolidam nacional e internacionalmente, no 

contexto da abertura global da economia e dos meios de transporte e comunicação.     

A nossa análise se baseia no mapeamento das políticas linguísticas no nível macro 

sobre as línguas indígenas do México e do Brasil (entendidas no sentido glotopolítico), tendo 

como objetivo identificar as ideologias linguísticas que se manifestam por trás dos discursos 

políticos. Para atingir tal objetivo, partimos de duas concepções que abrangem o contexto 

sócio-político das línguas indígenas em termos gerais, e que, ao nosso parecer, permitem ter 

um ponto de comparação entre os dois países.  
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Por um lado, apresentamos a política linguística no plano internacional, já que, nas 

ultimas duas décadas México e Brasil ratificam dois instrumentos políticos relevantes para o 

reconhecimento e respeito dos direitos dos povos indígenas e suas culturas: a declaração 

universal dos direitos linguísticos da ONU (Organização das Nações Unidas) e a convenção 

169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) para os povos indígenas e tribais.  

Por outro lado, analisamos as iniciativas políticas em nível nacional, com o fim de 

revisar as diversas formas através das quais os dois países implementam, oficiais ou não, sobre 

as realidades plurilíngües que se apresentam também de muitas formas e em contextos 

diferentes. Com efeito, a análise comparativa de tais políticas – internacionais e nacionais - 

nos levam a debater as perspectivas ideológicas entorno das línguas indígenas, a partir da 

teoria crítica do pensamento eurocêntrico que perpassa pelas políticas linguísticas analisadas 

de forma geral. Por conseguinte, a nossa análise se refere mais à construção ideológica do que 

a avaliação sistemática da aplicação e dos resultados das políticas que apresentamos. 

           Como vimos, constata-se ser impossível abarcar na sua totalidade a situação de cada 

língua em cada país. No entanto, estamos cientes de que um estudo sobre as línguas indígenas 

e as ideologias linguísticas que perpassam as diversas situações políticas, apenas representam 

uma leitura possível da complexidade que implica tal proposta teórica. Portanto, não 

pretendemos tirar conclusões totais até porque defendemos o suposto de que toda língua é uma 

manifestação social em contínua mudança, logo, é a perspectiva histórica que contextualiza e 

determina os fatores sociais e linguísticos, sendo indispensáveis para entender a problemática 

discutida neste trabalho.     
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 Quadro III. Propostas políticas e instrumentos jurídicos  

Fonte: elaboração própria  

 

4.1. Estatutos e leis internacionais e a ideologia do universalismo eurocêntrico 

4.1.1.  A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

 

No plano internacional, o primeiro instrumento político que trata especificamente sobre 

os direitos dos povos indígenas é a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

de 1989. No meio da conjuntura política que se vive em AL com a abertura dos governos às 
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políticas neoliberais, esta convenção reconsidera os direitos dos povos indígenas e tribais que 

se autodenominam como tal e  

 

aplica-se  a  povos  em  países independentes que são considerados indígenas pelo 
fato  de  seus  habitantes  descenderem  de  povos  da época  da  conquista  ou  no  
período  da colonização e de conservarem suas próprias instituições sociais, 
econômicas,  culturais e políticas. Aplica-se, também, a povos tribais cujas condições 
sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros segmentos da população 
nacional. (Convenção 169 da OIT, 1989, p.7)  

 

    A convenção implica que os governos e suas instituições a reconheçam, respeitem e 

promovam os direitos humanos e as liberdades garantidas da mesma forma para os povos 

indígenas e tribais, assim como para o resto dos cidadãos. Os direitos se baseiam no princípio 

da autodeterminação étnica de cada povo, para reconhecer e respeitar sua capacidade de 

decidir sobre os seus próprios modos tradicionais de viver em comunidade; o que implicaria o 

desenvolvimento de programas conjuntos que busquem melhorar as condições de vida dos 

povos indígenas em condições iguais às de qualquer cidadão, isto nos planos do trabalho, a 

propriedade e a terra, a saúde, os meios de comunicação e a educação. O plano linguístico se 

inclui no capítulo sobre educação e meios de comunicação do artigo 28: 

      
1.Sempre que viável, as crianças dos povos interessados deverão aprender a ler e 
escrever na sua própria língua indígena ou na língua mais comumente falada no seu 
grupo. Quando isso não for possível, as autoridades competentes consultarão esses 
povos com vistas a adotar medidas que permitam a consecução desse objetivo.  
2. Medidas adequadas deverão  ser  tomadas  para garantir que esses povos tenham a 
oportunidade de se tornar fluentes na língua nacional ou em um dos idiomas oficiais 
do pais. 
3. Medidas deverão ser tomadas  para  preservar  e promover o desenvolvimento e a 
prática das línguas indígenas dos povos interessados. (Convenção 169 da OIT, p.36) 

 
Também se estipula que, se for necessário, devem ser feitas traduções escritas nos 

idiomas desses povos para informá-los sobre os seus direitos e obrigações principalmente no 

âmbito do trabalho, da saúde e da educação (artigos nº 12 e 30 da Convenção). O México 

ratifica este importante instrumento político em 1991 e o Brasil em 2003, o que vai contribuir 

de forma relevante com os processos de luta pelos direitos linguísticos, tanto das lutas 

institucionais quanto das autônomas.   
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4.1.2. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos  

 

A partir da declaração dos direitos universais do homem de 1948, nas próximas cinco 

décadas, se promulgam vários decretos e declarações internacionais que estabelecem a 

igualdade dos direitos e as liberdades para todos, sem distinção "de raça, cor , sexo, língua, 

religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer 

outra condição" (declaração universal dos direitos do homem). Em consideração das 

declarações, das convenções européias anteriores, da Carta Européia sobre as línguas 

regionais ou minoritárias; da Declaração da Cimeira do Conselho da Europa, de 9 de 

Outubro de 1993, sobre as minorias nacionais; e da Convenção-quadro para a proteção das 

minorias nacionais, de Novembro de 1994, se assina em Barcelona, a Declaração universal 

dos Direitos Linguísticos de 1996.  

Em termos gerais, os direitos individuais e coletivos, estipulados nesta declaração 

constituem: 

- o direito a ser reconhecido como membro de uma comunidade linguística;  

- o direito ao uso da língua em privado e em público;  

- o direito ao uso do próprio nome; 

- o direito a relacionar-se e associar-se com outros membros da comunidade  

linguística de origem;  

- o direito a manter e desenvolver a própria cultura; 

- o direito ao ensino da própria língua e da própria cultura; 

- o direito a dispor de serviços culturais; 

- o direito a uma presença equitativa da língua e da cultura do grupo nos meios  

de comunicação; 

- o direito a serem atendidos na sua língua nos organismos oficiais e nas  

relações socioeconômicas. 

 

A declaração considera como fator determinante da condição de segregação social das 

línguas indígenas, por um lado, o fato destas comunidades estarem submetidas à administração 

e às políticas dos Estados que impõem o uso das suas línguas hegemônicas, e por outro lado, a 

falta de autogovernos das próprias comunidades linguísticas. Os pressupostos desta declaração 
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respondem à lógica do discurso universalista que tentaria explicar o problema da desigualdade 

social e linguística a partir das situações da política e da economia global. De acordo com a 

perspectiva do pensamento crítico latinoamericano, isto significa aceitar a perspectiva 

eurocêntrica como a verdade universal para todos os povos e comunidades linguísticas sem 

questionar os princípios históricos que levaram ao desequilíbrio e à desigualdade social em 

que se vive no mundo. Nesse sentido, o debate entre o universalismo e o relativismo, no 

âmbito dos direitos internacionais é interessante, a partir do momento em que as questões 

historicamente em conflito estão diretamente relacionadas com a detenção do poder e das 

injustiças que isso traz nas sociedades atuais. No caso dos direitos linguísticos universais 

vemos como, na prática, o problema não se resolve com a criação de direitos que seriam iguais 

para todos partindo de concepções epistemológicas “universais” que na verdade são sobretudo 

européias e que não necessariamente consideram os conflitos linguísticos na sua raiz.  

A declaração assume uma postura de reconhecimento do modelo econômico liberal 

como uma condição inevitável que define a origem das desigualdades econômicas, sociais, 

culturais e linguísticas. No entanto, os objetivos da declaração nas perspectivas política, 

econômica e cultural se concebem “neste novo modelo de crescimento” no qual teriam que 

participar de forma pacífica todas as comunidades linguísticas para contribuir no “processo de 

desenvolvimento” que se supõe, seria o mesmo para todos. Este processo não considera os 

Estados como instituições políticas que a princípio estariam diretamente ligadas com tais 

processos de “desenvolvimento” de cada comunidade linguística, não apenas no contexto atual 

como também a partir da sua concepção histórica. Em nosso entender, partindo da perspectiva 

glotopolítica, a construção dos Estados nacionais em relação aos processos de segregação 

cultural e linguística, faz parte essencial dos conflitos de desigualdade social que existem na 

América Latina. O problema é que, na perspectiva universalista, não seria válido romper com 

certos esquemas que, ao nosso ver, continuam sustentando as desigualdades. Já que as 

especificidades regionais – pelo menos da América Latina enquanto região sócio-política – 

precisam ser consideradas a partir de outras perspectivas, para poder conceber soluções reais a 

tais conflitos ao invés de simplesmente se adequar à realidade universal.   

 

(...) esta Declaração toma como ponto de partida as comunidades linguísticas e não 
os Estados, e inscreve-se no quadro do reforço das instituições internacionais capazes 
de garantir um desenvolvimento duradouro e equitativo para toda a humanidade, e 
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tem como finalidade favorecer um quadro de organização política da diversidade 
linguística baseado no respeito, na convivência e no benefício recíprocos. 
(preâmbulo da Declaração dos direitos Linguísticos)  

 

A Declaração também apresenta a dificuldade epistemológica de definir o que seria 

uma comunidade linguística dentro dos parâmetros universalistas, uma vez que a ideia da 

“língua própria do território” parece ambígua e descontextualizada. Por um lado, a 

comunidade linguística nos termos que se define na Declaração, seria aquela “radicada 

historicamente num determinado espaço territorial”, o que pode ser interpretado a partir de 

uma perspectiva hegemônica da historia. Por exemplo, para a comunidade linguística hispana 

de um país como o México, isto poderia significar que o espanhol é de fato “a língua comum 

utilizada como meio de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros” a 

despeito das outras línguas existentes no território que a princípio não representariam “coesão 

cultural” para toda a população nacional. Aqui nos deparamos com a questão do que se 

entende por “território” já que, se a proposta universal não pretende considerar a questão da 

intervenção dos Estados,  sendo estes os definidores e implementadores das políticas 

linguísticas, e por conseguinte determinantes do status político das línguas, cabe perguntar 

sobre qual ou quais seriam as línguas que poderiam se beneficiar, de fato, dos direitos desta 

Declaração. Além disso, uma declaração que foi redigida em Barcelona, efetivamente 

considera a existência de comunidades linguísticas europeias, dispersas, nômades e sem 

Estado, com processos históricos e políticos muito distantes dos processos das “comunidades 

linguísticas” na América Latina.  

 

Esta Declaração entende por comunidade linguística toda a sociedade humana que, 
radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se 
identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio de 
comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros. A 
denominação língua própria de um território refere-se ao idioma da comunidade 
historicamente estabelecida neste espaço. (Artigo 1º, Declaração dos Direitos 
Linguísticos, ênfase minha)  

 
A tentativa de querer estabelecer critérios universais, para regular a questão da 

diversidade linguística, partindo de uma perspectiva que na verdade é especificamente 

européia e que se quer universal, pode ser interpretada de formas diversas e contraditórias. 

Além disso, as condições históricas de reconhecimento ou não das comunidades linguísticas 

na América Latina, diferem substancialmente do que se concebe como comunidades 
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linguísticas na Europa, e ainda dependem de quem têm o poder legitimado de reconhecer ou 

não as línguas e os territórios.  

 

Esta Declaração baseia-se no princípio de que os direitos de todas  as comunidades 
linguísticas são iguais e independentes do seu estatuto jurídico ou político como 
línguas oficiais, regionais ou minoritárias. Designações tais como língua regional 
ou minoritária não são usadas neste texto porque, apesar de em certos casos o 
reconhecimento como língua minoritária ou regional poder facilitar o exercício de 
determinados direitos, a utilização destes e doutros adjetivos serve frequentemente 

para restringir os direitos de uma comunidade linguística. (Artigo 5º, IDEM)  
 

Ao mesmo tempo em que se reconhece que todas as comunidades linguísticas são 

iguais em direitos, sem importar seu estatuto jurídico ou político, se coloca a questão da 

pertença da língua própria de um território. Então, nem todas as línguas podem ser 

consideradas próprias do território. Além disso, não fica muito claro o sentido de “língua de 

administração”. Se refere a uma administração local ou do Estado.  Sabemos que existem 

línguas “minoritárias” que são usadas como línguas de administração no nível local e também 

para as manifestações culturais, por exemplo, as festas ou ritos religiosos. Deste modo, a 

expressão de “certas atividades culturais”, também não pode ser considerada para reconhecer a 

pertença de uma língua num território. 

Esta Declaração exclui que uma língua possa ser considerada própria de um território 
unicamente por ser a língua oficial do Estado ou ser tradicionalmente utilizada nesse 
território como língua de administração ou de certas atividades culturais. (Artigo 6º, 
Idem)  

 

Finalmente, se conclui no artigo 15º da mesma Declaração que “Todas as comunidades 

linguísticas têm direito a que a sua língua seja utilizada como língua oficial dentro do seu 

território.” Entretanto, nos questionamos: qual seria esse território em termos universais?. 

No entanto, nos parece importante reconhecer o mérito e a importância das declarações 

aqui apresentadas, no sentido da sua motivação ética em relação aos problemas de 

desigualdade social a partir da questão linguística. E é preciso deixar claro que os 

questionamentos que colocamos partem do pensamento critico descolonial que se produz no 

território geopolítico conhecido como América Latina, a partir da concepção intercultural e 

das teorias interdisciplinares no campo das ciências sociais. Por isso, seria interessante 

conceber a possibilidade de serem os próprios atores receptores de tais políticas, os criadores 

de declarações pelos direitos linguísticos mais especificas, ao invés de tentar interpretar e 
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aceitar as concepções universais que partem das teorias que sustentaram – e ainda sustentam – 

as desigualdades sociais.     

 

Hoy en día, cuando los movimientos sociales indígenas de las ex colonias españolas 
en América reclaman derechos epistémicos (es decir, derecho a los principios de la 
política del saber), debemos dirigir la mirada a Guaman Poma, así como los hombres 
del Renacimiento europeo dirigían la suya a Aristóteles, o como el pensamiento 
europeo contemporáneo mira a Kant. Los líderes indígenas han comprendido que es 
inútil reclamar su derecho a la tierra bajo los principios de la economía política de 
Occidente (según lo establecido por el teólogo y legista Francisco de Vitoria en el 
siglo XVI, el economista político Adam Smith en el siglo XVII I y otros pensadores 
posteriores), o sus derechos lingüísticos bajo los principios y supuestos de la 
concepción occidental de alfabetización, o sus derechos culturales dado el control 
estatal del multiculturalismo. La diferencia radica en que un intelectual indígena 
tiene la obligación de conocer a Kant y a Guaman Poma; en cambio, un intelectual 
alemán puede pasar por alto a Guaman Poma y solucionar el problema de los 
derechos para todos y para siempre solo con Kant y Hegel. (MIGNOLO, 2005, 
p.138)  

 

4.2. Principais instrumentos jurídicos e estatutos nacionais a partir de 1988 

 

O debate continua percorrendo a questão da oficialidade e das ações políticas das 

línguas indígenas do México e do Brasil (e da América Latina?),  da importância – ou da 

inutilidade – de criar ferramentas linguísticas escritas como gramáticas e dicionários, e ainda 

sobre quais seriam as melhores estratégias para a classificação e planejamento adequados. A 

prioridade dos Estados continua sendo o planejamento de status, oficializando as línguas 

indígenas nos códigos e leis institucionais. Logo, as instituições teriam que propor ações de 

planejamento do corpus, que segundo o modelo ocidental, implica estabelecer normas e 

códigos específicos e únicos, a serem aceitos e usados pelos falantes. O problema radica, em 

que a maioria das vezes não se faz um diagnostico prévio para conhecer a situação 

sociolinguística real dos falantes, ou se estes já tem alguma iniciativa para revitalizar a língua 

indígena, ou ainda, se os falantes realmente estão interessados em revitalizar a sua língua.  

 Em nosso parecer, a discussão sobre o tema esta ficando muito abaixo do que de fato 

vem acontecendo em diferentes comunidades indígenas organizadas –na maioria dos casos de 

forma autônoma- ao estar criando espaços de luta e resistência, como por exemplo, o caso dos 

diversos encontros inter-étnicos organizados pelos próprios indígenas, que acontecem ano com  

ano, sendo momentos de verdadeira revitalização da(s) cultura(s), graças ao intercambio de 
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saberes, tradições e sobretudo das lutas em comum que fazem com que ainda existam esses 

povos.  

Contudo, sabemos que as línguas dominantes (o português e o espanhol) não ficam 

fora desses encontros, muito pelo contrário, elas são também usadas como línguas francas que 

permitem que integrantes de etnias com línguas muito diferentes possam se comunicar e 

entender entre eles. É importante que os povos indígenas aprendam a língua dominante do 

país, uma vez que isso lhes permite participar da vida política, cultural e econômica em grande 

escala. No entanto, é necessário debater a partir das próprias comunidades, sobre o lugar e as 

funções que cada língua tem em contextos diferentes, ao invés de aceitar a imposição do status 

maior para uma única língua em todos os contextos. Desta forma, o discurso da “língua 

comum” visa mais uma padronização escrita e formal do que o próprio uso das línguas e das 

diferentes formas orais de usá-las, contribuindo mais com a discriminação e/ou apagamento 

simbólico das línguas indígenas.  

 

4.2.1.   O reconhecimento dos povos indígenas na constituição brasileira e mexicana 

 
O reconhecimento e o respeito dos direitos linguísticos é finalmente ratificado e aceito 

pelos governos brasileiro e mexicano na década passada, em grande medida, graças à 

ratificação dos estatutos internacionais da convenção da OIT 169 e da declaração dos direitos 

linguísticos da ONU, mas também –e sobretudo- graças às lutas dos movimentos 

independentes pelos direitos indígenas. Talvez o ganho mais importante, seja o de considerar o 

caráter pluriétnico das duas nações latinoamericanas, e portanto, a importância de preservar a 

diversidade cultural e linguística que representam grande riqueza para a sociedade em geral. 

No entanto, a longa história de conflitos étnicos e linguísticos entre as sociedades 

hegemônicas (as elites burguesas, e o Estado) e as subalternas (os povos indígenas e afro 

descendentes) no México como no Brasil, coloca em questão a realidade em que se vive de 

fato no plano linguístico. Importa hoje, como essas mudanças no nível político/institucional se 

manifestam na vida diária das pessoas, se as línguas indígenas se difundem na mídia ou não -

como estipulado nas duas declarações internacionais- se estas são usadas nas instituições do 

governo, se as escolas públicas oferecem cursos abertos de línguas indígenas ou se há 

sinalização dessas línguas pelo menos no território onde são faladas, e assim por diante. 
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Na verdade, a discussão sobre os direitos dos povos indígenas, incluídos os 

linguísticos, no México começa aganhar força e visibilidade desde 1989 a partir da proposta 

do Instituto nacional Indigenista, apresentada num foro de discussão na Escola Nacional de 

Antropologia e Historia; no entanto, a concepção paternalista ainda prevalece nos discursos de 

alguns programas acadêmicos de antropologia ou de etnologia, colocando ainda os índios 

como indivíduos desprotegidos culturalmente ao invés de reconhecê-los como coletividades 

organizadas pela reivindicação dos seus direitos na vida política nacional.  

A década de 90 representa para o México, uma época importante de transições políticas 

e econômicas marcadas por vários conflitos sociais, diretamente relacionados com as 

populações indígenas do país. Assim, um ano depois da ratificação da Convenção 169 da OIT, 

em 1992, se comemora o quinto centenário do Encontro dos dois mundos, o mesmo ano que o 

se assina o Tratado de Livre Comércio de América do Norte (TLC), confirmando a opção 

político-econômica neoliberal. Nesse mesmo ano, também se modifica o artigo 4º da 

constituição mexicana onde se reconhece o país como uma nação multicultural e plurilíngüe:  

 

A nação mexicana tem uma composição pluricultural sustentada originalmente nos 
seus povos indígenas. A lei protegerá e promovera o desenvolvimento das suas 
línguas, culturas, usos e costumes, recursos e formas especificas de organização 
social, e garantira aos seus integrantes o efetivo acesso à jurisdição do Estado. Nos 
juízos e procedimentos agrários nos quais estes sejam parte, serão levadas em conta 
as suas práticas e costumes jurídicas nos términos que a lei estabeleça.  (PELLICER, 
1997, p. 283) 

 

Paradoxalmente, a reforma do artigo 4º constitucional surge na conjuntura política de 

desigualdade social que caracterizava o pais desde séculos atrás, reafirmada pelas políticas 

neoliberais, e que se fazia cada vez mais evidente com os pedidos por justiça dos indígenas do 

sul de Chiapas. Certamente, os indígenas já começavam a se organizar, como é o caso do 

Exercito Zapatista de Liberação Nacional (EZLN), reafirmando a sua luta com o levantamento 

em armas em 1994. Justamente no mesmo ano que entrou em vigor o Tratado de Libre 

Comércio (TLC), entre Canadá, Estados Unidos e México; e também, momento em que os 

governos mexicano e estadunidense assinam uma proposta de lei contra os migrantes no 

estado de Califórnia nos Estados Unidos. Todos esses fatos, sem dúvida, afetaram de forma 

contundente as formas de conceber a questão indígena no México e na região latinoamericana, 

que por sua vez se reafirmam diversas formas de resistência indígena.  
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Llegaron las reformas constitucionales para aparentar el reconocimiento “oficial” de 
México como una nación pluricultural, sustentada en sus pueblos originarios; 
asistimos a la creación de leyes e instituciones, y nos cansamos de escuchar los 
discursos sobre la interculturalidad, una falacia en la que solamente nos toca a los 
indígenas esforzarnos por conocer la cultura del otro, porque tenemos que aprender 
de nuestra cultura y al mismo tiempo tenemos que sobrevivir en un mundo que nos 
sigue marginando y discriminando, pero no vemos ninguna preocupación de parte de 
“los otros” para conocer algo de las culturas indígenas. (PINEDA,I., 2015)29 

 

A constituição de 1988 no Brasil, representa o fim da ditadura militar (1964-1985) a 

partir da redemocratização do país. Pela primeira vez na história do Brasil os direitos coletivos 

dos povos indígenas são reconhecidos num documento oficial. No artigo nº 210 da nova 

Constituição, se assegura a possibilidade de utilizar na escola as línguas maternas e os 

próprios meios de aprendizagem dos povos indígenas do pais. Esta abertura de caráter oficial 

representa um passo importante para a mudança de status das línguas em condição minoritária 

frente a, ainda, língua oficial do pais, o português. Embora esta conjuntura política seja 

importante para a luta indígena do Brasil, não podemos esquecer que os povos indígenas ao 

longo do território brasileiro vêm lutando pelos seus direitos desde sempre e que tal ganho 

político também é uma conseqüência desse fato.  

Em 1996, o governo brasileiro coloca de novo atenção sobre as questões indígenas, 

agora no âmbito educativo. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

nos capítulos 78 e 79, promove a valorização das línguas e conhecimentos tradicionais 

indígenas, e estipula que devem ser desenvolvidos programas de ensino e pesquisa, 

envolvendo especificamente a educação intercultural bilíngüe. No marco oficial brasileiro, as 

políticas de línguas se transferem ao âmbito das iniciativas educativas. A constituição de 88 e 

a LDB marcaram as pautas para as próximas ações governamentais nesse sentido.  

Nesta perspectiva, a presença dos povos indígenas no Brasil representa em sua 
totalidade um fato de extraordinária importância na história deste país e constitui um 
fenômeno social que tem características, problemas e conquistas específicas. As 
reivindicações dos povos indígenas por terra, por recursos naturais, por um meio 
ambiente saudável, pelo reconhecimento de sua organização social, por estruturas 
políticas próprias, por sistemas econômicos sustentáveis, por seus símbolos de 
identidade encontram cada vez mais justificação moral e ecológica na sociedade 
brasileira e mundial. (GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.96)  

  

                                                 
29 PINEDA, Irma, (Poetisa binnizá), LA POESÍA: RESISTENCIA DESDE LA PALABRA, México, Suplemento La jornada del 
campo, n.88, 2015.  
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4.2.2.  A cooficialização regional de línguas indígenas no Brasil e o Inventário Nacional de 

Diversidade Linguística   

 
 Em 2002, uma primeira ação política concretiza as demandas pela justiça dos povos 

indígenas do Brasil, isto se dá em resposta às demandas da Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e à participação do Instituto de Investigação em Política 

Linguística (IPOL). As línguas indígenas Tukano, Baniwa e Nheengatu são decretadas oficiais 

no município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, através da lei nº 145 que dispõe a 

cooficialização dessas línguas no nível municipal, e proíbe a discriminação pelo uso delas no 

território. Em termos gerais, o status de língua oficial implica que o Estado reconheça sua 

existência e ofereça a possibilidade de usar essa língua na vida pública e civil dentro dos 

limites geográficos estabelecidos.  

Desde 1999, o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística 

(IPOL) atua no campo das políticas e os direitos linguísticos, por meio da implementação de 

censos e diagnósticos linguísticos e participando nos programas de educação intercultural 

bilíngüe. Em 2004, o IPOL lança a proposta da criação de um livro de registro para as línguas 

brasileiras como bem imaterial, da qual resulta o decreto 7.387/2010. É assim que, em 

colaboração com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), surge  o 

Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística (GTDL) responsável pela criação do Inventário 

Nacional da Diversidade Linguística (INDL) do Brasil. A proposta política consiste no 

reconhecimento e registro de todas as línguas praticadas no Brasil que, segundo o GTDL, 

devem “ter relevância para a memória e identidade para os grupos que compõe a sociedade 

brasileira, ser veículo de transmissão cultural e ser falada no território nacional há pelo menos 

três gerações” (MORELLO, 2012, p. 34). O INDL objetiva conhecer a realidade linguística do 

Brasil e com isso trazer a discussão sobre as ações necessárias para a pesquisa e o fomento 

destas.    

o GTDL estabeleceu categorias histórico-sociológicas para as línguas 
brasileiras, propondo que cada uma fundamentasse ações necessárias ao 
inventário: i) indígenas; ii) imigração; iii) comunidades afro-brasileiras; iv) 
sinais; v) crioulas e; vi) língua portuguesa e suas variações dialetais 
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(Relatório de atividades do Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística do 
Brasil, 2007). Propôs ainda que no grupo das línguas indígenas se 
distinguissem as ações necessárias a duas situações: a das línguas ameaçadas 
e próximas à extinção e a das línguas de grande população e extensão 
territorial. (MORELLO, 2012, p. 34) 

 
 Após da publicação oficial do decreto 7.387, e da implementação do INDL, em 2010 

se cooficializa a língua guarani, no município de Tacuru, no Mato Grosso do Sul, com as suas 

variantes kaiowá, ñandeva e mbya, das quais a maioria da população de Tacuru é falante e 

monolíngue. Com essa lei, a prefeitura do município se comprometeu a apoiar e incentivar o 

ensino do guarani e do português nas escolas e nos meios de comunicação regionais30.   

Se por um lado, a cooficialização regional outorga as vias para a promoção e o 

desenvolvimento das línguas indígenas, por outro lado, o status de oficialidade continua a ser 

exclusivo da língua portuguesa, sendo ainda considerada de maior importância ou 

superioridade frente ao resto das línguas existentes no Brasil, sendo estas por volta de 200 

línguas. Da mesma forma, Morello (2012), reconhece que além da aplicação do decreto 7.387, 

existe a necessidade da participação política ativa dos próprios falantes na ordenação e gestão 

das suas línguas, “cuidando para não se reproduzir antigas práticas que excluem da 

aparelhagem do Estado, das instâncias gestoras  e  deliberativas,  aqueles  que  historicamente  

estiveram alijados delas.” (MORELLO, 2012, p. 39). 

 Em 2009, depois de pelo menos duas décadas de consultas e debates, se publica o novo 

Estatuto do índio da FUNAI, que propõe substituir o de 1976, porém ainda vigente. Os 

objetivos ficam explícitos no primeiro artigo do documento: 

 

Art.  1º. Esta lei regula a situação jurídica dos indígenas, de suas  comunidades e de seus 

povos, com o propósito de proteger e fazer respeitar sua organização  social,  costumes, 

línguas, crenças e tradições, os direitos sobre as terras que ocupam e todos os seus bens. 

O Estatuto, reserva o espaço de proteção e de respeito às línguas indígenas, no âmbito 

da educação escolar indígena no artigo nº190 do capítulo quinto, no sentido de “assegurar às 

comunidades indígenas a utilização das suas línguas e processos próprios de aprendizagem” e 

                                                 
30 Informação disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=15470&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia 

consultado em março 2014  
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de “valorizar a organização social das comunidades indígenas, seus costumes, línguas, crenças 

e tradições.” (artigo nº190, v.I e II, p.46). Este consiste na criação de materiais didáticos em 

línguas indígenas e estabelece que cabe às comunidades decidir sobre o uso das línguas 

indígenas na escola. As outras disposições legais respeito às línguas, garantem a tradução “se 

for necessário” dos documentos escritos oficiais, assim como o direito a receber ajuda de um 

intérprete para poder receber os benefícios da assistência social, como o da saúde.  

O trabalho da FUNAI é reconhecido no âmbito político institucional por ter uma 

trajetória imprescindível na luta pelos direitos dos índios. No entanto, os projetos e programas 

impulsionados pela instituição tem dado resultados diversos e nem sempre positivos, os quais 

não cabe analisar neste trabalho por falta de tempo e espaço. Nos limitamos a mencionar o 

fato que nas últimas décadas, pesquisadores e ativistas sociais do âmbito indígena, e os 

próprios índios receptores das políticas, têm questionado a atuação da FUNAI por dois 

motivos principais. Em primeiro lugar, se critica o fato de se manter uma postura paternalista, 

que fica explicita na forma de estabelecer o contato com as comunidades, e nas mesmas 

declarações de leis e estatutos. Evidencia-se a visão do Estado como protetor, desconsiderando 

a capacidade das pessoas (dos índios no caso) de serem atores das suas próprias dinâmicas 

políticas e sociais, convertendo à população indígena em simples receptora dos benefícios do 

Estado. Embora nos últimos anos tenha-se convocado também algumas lideranças indígenas a 

participar das decisões e da construção dos projetos. Em segundo lugar, existe a dificuldade 

dos orçamentos do Estado, que não são suficientes para levar a cabo todos os projetos que se 

propõem e que implicam lidar com a enorme diversidade de povos, culturas e portanto 

diferentes perspectivas de vida e necessidades. A esta situação, se agrega o problema, nada 

atual, dos conflitos internos pelo poder nas instituições governamentais, o que se reflete em 

entraves burocráticos e administrativos.     

Por fim, podemos ver que os desafios são grandes, e que não é suficiente assinar estatutos e 

leis nacionais ou internacionais. Até agora, parece que o reconhecimento e o respeito das 

culturas indígenas brasileiras esta bem fincado nos discursos oficiais. Entretanto, falta criar 

modos de avaliação dos mesmos nos diferentes casos e contextos.  
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4.2.3. A lei Geral dos Direitos Linguísticos dos povos indígenas do México e o Catalogo das 

línguas Indígenas do México 

 

No México, em 2001, através da reforma do artigo 2º da constituição, se confirma que 

o país é de fato uma nação multicultural e plurilíngüe. Dois anos depois, em 2003, se 

promulga a LFPED (Ley Federal para Prevenir y Eliminar La Discriminación) e a LGDLPI 

(Ley General de Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas). A Lei Geral dos Direitos 

Linguísticos dos Povos Indígenas reconhece as línguas indígenas como nacionais, a qual lhes 

coloca –em teoria- em igualdade de direitos com a língua oficial, o espanhol. Junto com a 

LGDLPI, se cria o INALI (Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas) que seria a instituição 

responsável pela promoção, fortalecimento e cumprimento dos objetivos da lei. Assim, o 

INALI estipula que as línguas indígenas devem ser usadas de maneira semelhante nos 

escritórios de igual forma nas oficinas de governo, nos tramites administrativos e nos meios de 

comunicação, com o objetivo de garantir o seu respeito e difusão.  

Com esse marco jurídico, e considerando os direitos linguísticos das comunidades 

indígenas, estipulados no artigo nº 2 da Constituição, na declaração 169 da OIT, nas 

declarações da ONU sobre direitos humanos das minorias étnicas e linguísticas, e ainda 

considerando o estipulado nos Acuerdos de San Andrés do EZLN, todos eles ratificados –o 

que não quer dizer respeitados na sua totalidade-, pelos governos em mandato desde o final da 

década de 80 até final da década de 90, finalmente se cria um importante instrumento de 

referencia: o Catalogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, é concebido pelo INALI 

(Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas), como parte da promoção e cumprimento dos 

objetivos da LGDLPI e é publicado pelo diário oficial em 2008.   

 No Catálogo se considera, entre outras coisas, que as perspectivas do multiliguismo e 

da interculturalidade são necessárias para a construção de uma sociedade igualitária sem 

discriminação. Em consequência, a população nacional deve conhecer a diversidade 

linguística dos povos indígenas que habitam atualmente no país, com o intuito de “promover o 

respeito e o desenvolvimento das línguas e as culturas indígenas.” (Catalogo de las Lenguas 

Indígenas Nacionales, 2008, seção primeira)  
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4.3. As ideologias linguísticas e as reformas educativas nos séculos XX e XXI  

 
Uma parte essencial da política linguística de qualquer país têm sido desde sempre, 

ligada à educação. Os modelos educativos oficias funcionam como meio de transmissão dos 

saberes práticos e teóricos, que são considerados fundamentais para o desenvolvimento das 

sociedades, sem importar a visão que se tenha do mundo e do bem-estar social. Assim, a 

escola funciona também como lugar de reafirmação de ideologias e modos de agir na 

sociedade. Hamel (2001) propõe analisar os modelos educativos indígenas a partir de três 

perspectivas históricas ou orientações culturais que ajudariam a entender a lógica das políticas 

linguísticas institucionais, e que surgem como resultado de tais perspectivas ideológicas: o 

monoculturalismo, o multiculturalismo e o pluriculturalismo (HAMEL, 2001, p.145). 

Consideramos que esta classificação se adéqua à maioria dos casos de políticas linguísticas e 

educativas da América latina no contexto indígena, de forma global e com as suas 

especificidades em cada país. Também, observamos que nos casos do Brasil e do México, 

analisados nesta pesquisa, estas três orientações ideológicas se manifestam mais ou menos nas 

mesmas épocas e com características similares, tanto no nível das concepções teóricas dos 

discursos oficiais quanto nas formas de aplicar ou não as diferentes leis que surgem delas. 

Talvez o que difere, num sentido mais estrito, é o contexto geográfico e em consequência, as 

características particulares das relações culturais próprias de cada etnia ou grupo linguístico, 

nas dinâmicas com a população mestiça, branca e de origem africana, esta última com mais 

presença no caso do Brasil.    

Efetivamente, o conceito de educação bilíngüe surge em América Latina, como 

resultado dos processos de colonização e de construção dos Estados nacionais modernos. 

Processo que, como vimos, faz parte de um contexto de conflitos ideológico-políticos, no nível 

epistemológico e também no nível material. Justamente, consideramos necessário questionar 

os modelos de pensamento que são naturalizados na atualidade, pois sabemos que nem sempre 

se coloca na mesa de discussão e de forma equitativa, a visão (ou as visões) de todos os 

sujeitos envolvidos. Em outras palavras, buscamos entender o conflito da diversidade étnica e 

linguística a partir do pensamento descolonial, que levaria em conta outras perspectivas, não 

se restringindo à eurocêntrica.  
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Nesse sentido, a nossa proposta de análise das políticas educativas pretende, por um 

lado, mais do que avaliar a efetividade das mesmas, fazer uma ligação com as orientações 

ideológicas mencionadas acima, com a finalidade de contribuir com o debate que de fato vem 

se construindo, a partir das experiências dos sujeitos receptores das políticas educativas e 

linguísticas mencionadas. Por outro lado, acreditamos que o mapeamento das políticas em 

questão, do México e do Brasil, também enriquece para o debate no sentido de construir 

diálogos inter e trans fronteiras, pois as experiências de cá muitas vezes contribuem de forma 

positiva com as experiências de lá e vice-versa.  

 

4.3.1.  A orientação monocultural e a teoria da educação bilíngüe   

 

“La cuestión del bilingüismo no es lingüística sino de poder”  
(MELIÀ, 2012, p.92) 

 

Os primeiros modelos educativos dirigidos às comunidades indígenas da América 

Latina, estão marcados pela orientação cultural ou ideologia do monoculturalismo (HAMEL, 

2001, p.146). Tal ideologia se caracteriza pela concepção de uma sociedade mono religiosa, e 

culturalmente homogênea, difundida pelos missionários europeus, e mais tarde pelos 

missionários estadunidenses através do que eles chamaram de educação bilíngüe. Como vimos 

nos capítulos anteriores, o modelo educativo monocultural defendia a ideia de homogeneizar, 

cultural e linguisticamente, a sociedade para construir uma identidade nacional que seria 

símbolo do progresso e do desenvolvimento econômico, segundo a ideologia liberal das 

primeiras nações latinoamericanas independentes.  

A origem dos projetos das escolas bilíngües indígenas, estabelecidas principalmente 

em áreas rurais, é atribuída ao SIL (Summer Institue of Linguistics). O Instituto Linguístico de 

Verão ou a Associação Internacional de Linguística, como é conhecida no Brasil, chegou na 

América Latina na década de 30. México, Peru e Brasil foram os primeiros países que abriram 

as portas a esta organização de base religiosa protestante, atendendo às políticas 

assistencialistas e integracionistas que caracterizaram o século XX. O principal objetivo do 

SIL era o de cristianizar através do instrumento ideológico da educação bilíngüe, implicando 

em ensinar aos índios o espanhol e o português (no caso da América Latina), com a finalidade 
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de estudar a bíblia e assim converte-los ao cristianismo evangélico. Uma das características 

ideológicas do SIL, é a ideia de que a língua escrita é o principal meio para aceder à Fé cristã, 

já que a bíblia representa o documento sagrado por excelência do cristianismo. Por esse 

motivo, as línguas indígenas de tradição oral, e portanto a maioria delas ágrafas, não serviam, 

segundo essa ideologia, para o processo evangelizador. Por isso era indispensável aprender 

uma língua hegemônica escrita, o espanhol, o português ou o inglês nas colônias do Caribe. 

Como vemos, a ideologia do letramento, que apresentamos no capítulo terceiro deste trabalho, 

se explica e se justifica também a partir da perspectiva do monoculturalismo.  

A pesar dos povos indígenas continuarem privilegiando a oralidade, estes participaram 

do processo colonizador de “domesticação” das línguas de tradição oral, através da imposição 

do domínio da escrita. Situação esta que, mais tarde, seria vista como uma 2conquista” do 

projeto educativo bilíngüe do SIL (FRANCHETTO, 1997, p.52-54).  

Hamel (2001, p.146), também afirma que o monoculturalismo se manifestou com mais ênfase 

nos países ao sul do continente, como Chile, Argentina ou Uruguai, nações que consideravam 

a si mesmas européias, e no Brasil, onde a política de extermínio cultural e linguístico foi mais 

explícita e sem precedentes, reafirmando uma identidade nacional que apagou totalmente a 

presença indígena e africana das suas raízes, biológicas e culturais. Já no México, como 

vimos, a partir e através da educação, (com as declarações de José Vasconcelos por exemplo) 

se enalteceu a herança indígena como parte constitutiva da identidade nacional, embora isso 

não necessariamente se manifestou em uma relação de respeito aos índios e suas culturas 

diversas. A colocação de Pellicer (1997) sobre o caso mexicano é interessante, 

 

Esta propuesta bilateral de bilingüismo escolar puede ser recibida con una fuerte 
carga utópica si se piensa únicamente en términos de una racionalidad utilitaria de 
comunicación, desconociendo su potencial en términos de conocimiento y de 
apertura de las conciencias lingüísticas. Acercarse al estudio de una lengua de 
cualquiera de nuestras once familias: hokano, coahuilteca, chinanteca, otopame 
oaxaqueña, huave, totonaca, mixe, maya, yutoazteca, cuicatleca y purépecha es una 
llamada al respeto frente a la complejidad de su gramática, un desafío a la tarea de 
distinción y reproducción de su forma oral y una respuesta a la curiosidad por 
aprender, desde ella, concepciones no occidentales del mundo. (PELLICER,1997, 
p.15)  

 

No Brasil, dominava o modelo de inspiração missionária de educação bilíngüe, no qual 

depois de alfabetizar em língua indígena se passava ao português. Melià (2012, p. 90), a partir 
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do caso paraguaio, argumenta que a teoria do bilingüismo, na verdade, significa à substituição 

da língua indígena pela língua dominante. Além do mais, essa teoria é paradoxalmente 

fundamentada na ideologia do monoculturalismo. Neste caso, a educação indígena é sinônimo 

de alfabetização na língua dominante.   

 

4.3.2.  A orientação multicultural e as políticas educativas assimilacionistas  

 
Segundo as pesquisas de Hamel (2001, p.147) sobre as políticas linguísticas e 

educativas na América Latina, a orientação multicultural do Estado implicaria a aceitação da 

diversidade étnica e linguística, porém como um “problema a resolver”. Para resolver esse 

problema, surgem algumas reformas de leis que consideram a educação indígena como parte 

das políticas indigenistas da segunda metade do século XX. 

No caso do Brasil, este período se localiza no fim da década de 80, especificamente 

com a constituição federal de 1988, que como já mencionamos no capitulo anterior, reconhece 

no artigo nº 231, a existência dos povos indígenas como parte da composição do país, com a 

sua própria organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (GERSEM DOS 

SANTOS, 2006, p.53). No plano educativo, se estabelece no artigo nº 210 que as comunidades 

indígenas poderão usar suas línguas maternas e seus próprios processos de aprendizagem no 

ensino fundamental, porém, a língua oficial na escola continua sendo o português.  

Em 1991, se estipula no decreto nº26 a transferência da responsabilidade da educação 

indígena da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) para o MEC (Ministério de Educação e do 

Desporto). O MEC publica em 1994 as “Diretrizes para a Política Nacional de Educação 

Escolar Indígena”, apresentadas na a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

O artigo nº78 garante aos índios o aceso à educação e à informação dos conhecimentos 

valorizados pela sociedade nacional, respeitando os valores próprios e preservando as suas 

identidades indígenas. O artigo nº 79 garante a incorporação de “currículos e programas 

específicos” e a publicação de “material didático especifico e diferenciado”. Nesse sentido, se 

observa um grande avanço, pelo menos no nível institucional, na construção de instrumentos 

jurídicos que visam soluções especificas a partir da questão das línguas indígenas. 

Por um lado, esses instrumentos jurídicos ratificam que “a inclusão de uma língua 

indígena no currículo escolar tem a função de atribuir-lhe o status de língua plena e de 
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colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua portuguesa, um 

direito previsto pela Constituição Brasileira” (Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas, p. 118). Por outro lado, também se reafirma a primazia da língua portuguesa na 

escola seja ela ensinada como L1 ou como L2, no sentido de ser esta a língua que “permite 

que as populações indígenas conheçam o funcionamento da sociedade envolvente, e ainda, 

que elas tenham acesso a informações e tecnologias variadas.” (IDEM, p. 121). Ao mesmo 

tempo em que existe o discurso de revitalização através da inclusão das LI no currículo escolar 

nacional, também se afirma a necessidade de se manter o português como língua de coesão 

nacional dominante. Portanto, a retórica da igualdade entre a língua portuguesa e as línguas 

indígenas expressa o verdadeiro interesse em se manter a hegemonia do português, uma vez 

que as línguas indígenas tampouco são compreendidas no currículo de educação para toda a 

população. A ênfase no ensino do português nas escolas indígenas é persistente no documento,  

 

Dentre as variedades do português falado no Brasil, existe uma que, por motivos 
históricos, políticos e ideológicos - ela é a variedade falada pela classe dominante - 
tornou-se o dialeto de maior prestígio e passou a ser considerada a variedade padrão 
do português. (...) Por isso é fundamental que a escola - seja ela indígena ou não - 
propicie a seus alunos o conhecimento da variedade padrão. (IDEM, p. 123)  

 
 

Se debate também sobre a possibilidade de se incluir a escrita nas línguas indígenas no 

currículo escolar, partindo da perspectiva que supervaloriza a escrita sobre a oralidade, como 

vemos nos argumentos do Referencial Curricular Nacional para as Línguas Indígenas: 

   

O aprendizado da escrita em português tem para os povos indígenas funções muito 
claras: defesa e possibilidade de exercerem sua cidadania, e acesso a conhecimentos 
de outras sociedades. (p.126) 

 
(...) as funções da escrita em língua indígena nem sempre são tão transparentes e há 
sociedades indígenas que não querem fazer uso escrito de suas línguas tradicionais. 
Geralmente essa atitude transparece no início dos processos de educação escolar 
indígena: a urgência da necessidade de se aprender a 1er e a escrever em português é 
claramente percebida, ao passo que a escrita em língua indígena não é vista como 
necessária. (p.127) 

 
Um forte argumento a favor da introdução do uso escrito das línguas indígenas é que 
limitar essas línguas a usos exclusivamente orais significa mantê-las em posições de 
pouco prestígio e de baixa funcionalidade, diminuindo suas chances de sobrevivência 
em situações de pós-contato escrito, por outro lado, significa que essas línguas 
estarão fazendo frente invasões da língua portuguesa. Estarão, elas mesmas, 
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invadindo um domínio da língua majoritária e conquistando um de seus mais 
importantes territórios. (p.128) 

 

Consideramos que essa discussão implica um avanço importante em dois sentidos, 

primeiro porque, certamente, não se pode privar os índios de terem acesso às leis e às 

informações escritas em português, e segundo, porque a escrita é de fato uma forma de 

intensificar os meios e instrumentos de revitalização das LI. Ainda assim, parece claro que, no 

discurso oficial, não existe a perspectiva que valorizaria a oralidade como uma prática digna 

de prestigio e com qualidades distintas, e não por isso menos importantes que as da escrita. 

Dito de outro modo, “o modelo educacional brasileiro ainda concebe a escola para os índios 

como instrumento de integração, de civilização linear e gradativa” (GERSEM DOS SANTOS, 

2006, p. 161), confirmando assim o pressuposto da ideologia do multiculturalismo que nas 

palavras de HAMEL (2001), 

 

Sólo las culturas consideradas universales, sobre todo las occidentales, contienen los 
elementos y las facultades generales de La cultura (en La educación: la lecto-
escritura, adquisición Del lenguaje, matemáticas, ciencias, taxonomías Del 
conocimiento, pedagogía, desarrollo infantil). A las culturas indígenas solamente les 
queda El espacio de los componentes específicos que se reducen, en muchos casos, al 
folklor. (HAMEL, 2001, p. 147) 

 

No México, em 1989, (no mandato presidencial de Salinas de Gortari) o governo 

apresenta um ambicioso programa de modernização da educação, que, de modo geral, se 

resume em quatro pontos principais de transformação jurídica e institucional:  

1. A descentralização da administração e organização da educação que fica como 

responsabilidade dos municípios e dos estados em coordenação com o Sindicato 

Nacional de Trabalhadores da Educação (SNTE)  

2. O decreto no artigo 3º da Constituição, sobre a obrigatoriedade da escola 

secundaria para todos os mexicanos, e a permissividade religiosa para as escolas 

privadas. 

3. A nova Lei Geral de Educação que regula as responsabilidades dos governos 

federal, estatal e municipais; garante a o acesso equitativo à educação e abre a 

participação social nos processos de avaliação do sistema educativo nacional.  
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Dois eixos principais, guiam o projeto de modernização, que estão diretamente 

relacionados com a questão linguística. 1) as políticas de ensino do espanhol e 2) a educação 

intercultural bilíngüe. Chama a atenção o que se expressa como parte essencial dos objetivos 

curriculares do projeto modernizador:  

“Concentrar el plan de estudios en aquellos conocimientos verdaderamente esenciales... en 

español, fortalecer el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión 

oral.” (IBARROLA, 1997, p.305) 

Quanto a Lei Geral de Educação, estabelece no artigo 38º que a educação deve se 

adequar linguística e culturalmente a cada etnia, setor marginalizado ou grupo migrante. 

Durante a década de 90, a educação indígena se torna tema de diversos debates e discussões a 

respeito de quais são os melhores métodos e estratégias para a implementação de programas 

educativos que dêem continuidade aos decretos nacionais como é a Lei Geral de Educação de 

89 e a reforma do artigo nº4 da Constituição de 1992. 

Contudo, na prática, vemos como as discussões não conseguem ultrapassar os conflitos 

ideológico-políticos que se produzem como resultado dos processos burocráticos 

administrativos, e como consequência da incompetência dos governos pouco ou nada 

comprometidos com a causa indígena. Admitindo que os conflitos internos dos partidos 

políticos e das instituições administradoras da educação, como a SEP (Secretaria de Educação 

Publica), têm sido alvo de inúmeras críticas da sociedade e dos próprios índios que 

experimentam na própria pele os supostos câmbios e reformas nos programas educativos 

voltados para as comunidades indígenas.  

No contexto da comemoração dos 50 anos de educação indígena no sistema educativo 

mexicano, (administrado pela SEP e pelos governos no nível federal e estadual), se publicou 

recentemente, num importante jornal de circulação nacional, o relato das vivências na escola 

indígena, de um estudante indígena da etnia tsotsil31. O relato serve como exemplo do caráter 

demagógico das políticas educativas, que pouco ou nada tiveram aplicação real nas regiões 

com maior população indígena, como é o caso do estado de Chiapas no sudeste mexicano:  

 

                                                 
31 O povo tsotsil, pertencente à família linguística maia, assentada no estado de Chiapas, é um dos grupos com 
mais falantes da sua língua.     
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“Nací y crecí en una comunidad indígena. Cuando tuve edad para el jardín de niños fui 
dos o tres veces en tres años, únicamente para pedir los dulces que  repartían los 
maestros el Día del Niño. Me daba miedo ir porque yo no entendía nada el castellano y 
ninguna de las maestras hablaba una sola palabra de tsotsil. 
Cuando entré a primaria, me tocó una profesora que venía de otro estado. Se molestaba 
porque no entendíamos lo que decía. No pasé. Repetí porque según el modelo 
educativo yo no sabía nada, aunque a esa edad ya sabía sembrar en la milpa, cosechaba 
el frijol, la calabaza y pizcaba el maíz, reconocía las plantas medicinales y la variedad 
de flores comestibles, y había aprendido a contar los costales y las frutas que 
recolectaba. Sabía otras cosas más desde mi lengua, pero de acuerdo al modelo 
educativo yo era un tonto que no sabía nada.  
En segundo se repitió la historia, me tocó otro profesor que no sabía mi lengua. Me 
regañaba, me golpeaba y a veces me corría del salón. También lo hizo con otros. Según 
él, los niños deberíamos aprender castellano y dejar nuestra “mentalidad de indios”, 
porque solo así nos podríamos desarrollar, salir de la miseria y el atraso. Al siguiente 
año tuve que trasladarme a la cabecera municipal. En ese lugar las cosas empeoraron. 
Me volvieron a tocar maestros que me humillaban por ser indígena, ser pobre y no 
hablar bien castellano. Ya no eran sólo los maestros, ahora también los niños de la 
escuela. Esta situación de rechazo y exclusión me llevó a cuestionar mi identidad. 
Quise dejar de ser indio, dejando de hablar mi lengua y de usar mi traje para ser 
aceptado. Pero no tuve suerte. En esa escuela habían otros niños que hicieron lo 
mismo, poco a poco dejaron de hablar la lengua.  
En secundaria nuevamente encontré maestros racistas. En aquella secundaria técnica 
había otros estudiantes indígenas que entre ellos ya no hablaban la lengua. Algunos 
actuaban como mestizos y se alejaban de mí. Al ver estas actitudes comencé a tomar 
valor, a tener más cariño y amor por mi lengua y mi cultura. Gracias al consejo de mis 
abuelos, me quise mucho. También me ayudó a valorar el campo y la milpa. Decía mi 
abuelo que allí estaba el verdadero conocimiento y el aprendizaje porque de allí 
sacábamos la comida y vivíamos. El mensaje de mis abuelos me dio más fuerzas para 
enfrentarme a los profesores, quienes me recriminaban por hablar en mi lengua. Uno 
me amenazó con expulsarme. Me defendí como pude. 
Cuando ingresé a la preparatoria, a un Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA), la situación fue aún más complicada porque los profesores en 
su mayoría eran del pueblo, hijos de los ricos y políticos. Me trataron mal. Nos 
ignoraban a los indígenas. Si en primaria y secundaria no me enseñaron nada de mi 
lengua y mi cultura, en ese nivel ya no existía más que aprender cómo servirle al 
patrón. Allí volví a ver indígenas. Algunos ya se sentían mestizos, no hablaban la 
lengua, en la calle noté que se avergonzaban de sus familiares. En algunas ocasiones 
me gritaron “indio pendejo”. Todo esto me hizo darme cuenta, después de doce años 
en la escuela, que los valores, las morales y la identidad que tenemos como indígenas 
se van perdiendo. Eso es lo que celebra hoy la SEP. Creen que están cumpliendo sus 
objetivos de inclusión y cohesión social de los niños, que en la práctica significa que se 
pierdan nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra identidad. Quizás este año se celebre 
también la muerte de varias lenguas y la enajenación de varios profesores o 
profesionistas que siendo indios, actúan o piensan como mestizos.” (BETAN, Xun, 
2014, p.3)32 

                                                 
32 BETAM, Xun, Ser um estudiante tsotsil, 50 años de educación indígena, ¿deverás?.  Ojarasca, México, n.209, 
Suplemento de La jornada, UNAM, sep. 2014  
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 4.3.3. A orientação pluricultural e a Educação Intercultural Bilíngüe    

 
 A principal característica que determina a perspectiva pluricultural, diferente das 

anteriores, é a de conceber a diversidade étnica e linguística como um fator de enriquecimento 

para a sociedade e não mais como um problema a ser resolvido pelo Estado bem feitor. A 

orientação pluricultural implica a construção de políticas a partir dos próprios atores sociais 

envolvidos, e não apenas de políticas estatais direcionadas para atores passivos com direitos 

diferenciados. Nesse sentido, reconhecer a multiculturalidade implica, entre outros aspectos, 

se assumir parte de uma sociedade diversa e participar na preservação e enriquecimento das 

culturas que a compõem.  

Efetivamente, se encaixam nesta concepção ideológica, as demandas dos movimentos 

indígenas pelo direito a autonomia e auto-determinação, ou seja, da liberdade de se organizar 

de acordo com suas próprias formas de conceber o mundo, através por exemplo, da língua 

materna e da educação,. As reivindicações indígenas das últimas duas décadas, se baseiam na 

construção de uma sociedade em que as diferenças –culturais, linguísticas- coexistam, de fato, 

com igualdade de oportunidades e a partir do respeito mútuo. As demandas também 

funcionam para que seja garantido o bem-estar para todos e não apenas para uns poucos, 

detentores do poder e das riquezas. 

  Mais precisamente, através da perspectiva pluricultural, se abrem espaços necessários 

para questionar as bases ideológicas daqueles que sempre tiveram o poder de decidir sobre o 

que seria a verdadeira “cultura nacional”, ou a “língua nacional” legitima, ou ainda, sobre 

quais e como deveriam ser ensinados os conhecimentos, que permitiriam a construção de uma 

sociedade “civilizada”.        

  Do mesmo modo, esta ideologia, implica desvendar as relações assimétricas de poder e 

as condições de desigualdade social e de dominação, sustentadas historicamente em grande 

parte através dos modelos homogêneos educativos propostos nos Estados modernos liberais.  

Podemos dizer, que nos processos de transição entre uma orientação à outra, surgiram 

questionamentos importantes que põem em xeque as visões hegemônicas que determinaram as 

relações de conflito entre os Estados, as sociedades e as comunidades indígenas no Brasil, no 

México, e no continente americano, de forma geral. Colocamos em seguida alguns dos 
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questionamentos, no âmbito da educação, com a intenção de continuar com as reflexões que 

objetivam conceber outros modelos possíveis: 

- Qual é a prática político-pedagógica adotada pela escola frente à pedagogia indígena 

tradicional? 

- Que representações se têm sobre o lugar e a função da escola nas sociedades indígenas? 

- Qual é a diferença entre a educação indígena e a educação escolar indígena? 

- Quais são as implicações da autonomia e da autodeterminação na educação indígena? 

 

Na tentativa de responder a esse tipo de questionamentos e de criar outros modelos 

educativos, a Educação Intercultural Bilíngüe (EIB), surge como proposta alternativa às velhas 

concepções de orientação unidirecional, que concebiam a educação bilíngüe só para os índios 

e através das instituições educativas tradicionais. O paradigma de transição da língua indígena 

para a língua nacional foi substituído pelo paradigma da interculturalidade, que promove a 

conservação e o desenvolvimento das línguas indígenas. No século XXI, os programas de EIB 

são adotados e promovidos pela maioria dos estados latinoamericanos que assumiram a 

constituição plural e diversa das suas nações, como são os casos pioneiros de Bolívia, Peru e 

Equador. 

 No entanto, no caso brasileiro e mexicano, os governos têm implementado este 

modelo a partir de interpretações que ainda correspondem a perspectivas ocidentais da 

educação e em consequência disso, as exigências dos índios, nesse sentido, têm a ver com o 

questionamento das formas convencionais de ensinar e dos próprios conteúdos dos currículos 

educativos.  De fato, os conhecimentos que mais teriam sentido em ser aprendidos na escola 

indígena, não correspondem com os conhecimentos indígenas. Daí que surge a exigência dos 

indígenas de conceber a EIB, não só para os índios como também para toda a população 

nacional, o que realmente implicaria a efetivação do dialogo intercultural. Sem dúvida, a 

experiência dos indígenas aimarás na Bolívia, serve de exemplo de como esta concepção têm 

representado uma opção mais de acordo com a realidade e a complexidade da composição 

plural das nações do continente americano. 

É evidente que, a EIB representa um universo complexo de propostas e concepções 

diversas, em cada país e em cada contexto particular; Por conseguinte, nossa análise se limita 

a colocar na mesa de discussão as orientações ideológicas que sustentam esta proposta 
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educativa. Assim, retomamos a seguinte explicação do que significa a EIB para os aimarás, já 

que consideramos que ela representa a perspectiva indígena de forma geral:  

 

 
 
 

Los sentidos de la EIB entre los aimaras 
“Para nosotros la EIB tiene cuatro componentes. El “amuyu”, la ideología, la filosofía, 
en resumen la cosmovisión de toda la cultura aimara, esos componentes deben estar en 
el currículo. El otro componente es el conocimiento, el saber acumulado de nuestra 
cultura, referido al manejo de los suelos, de las plantas, de los animales, la forma de 
abordar y tratar la salud, las técnicas agrícolas entre otras, y todos estos saberes están 
ahí vivos en nuestras comunidades, en sus prácticas diarias y esta información también 
debe estar plasmada en el currículo. Esta propuesta no plantea de ninguna manera que 
los conocimientos que tenemos son los únicos y que no vale la pena asimilar lo que 
hay fuera; más bien, deben ser combinados y transmitidos en la propuesta educativa. 
Esa acción es la que entendemos como interculturalidad. El tercer componente está 
referido [...] a los “sarawis”, nosotros decimos los “thakhis” , referidos a las 
costumbres, ritos que sostienen la acción, comunicación y la vitalidad de nuestros 
pueblos; repito, sin dejar de lado las costumbres que nos rodean. Por último, está el 
tema de la lengua, la lengua aimara tienen muchos elementos. [...] Además tenemos 
que tener presente que en la lengua está el conocimiento, los valores y todo lo que 
compete a una cultura. El Consejo Educativo Aimara es un instrumento que permite 
formar sus recursos humanos para luego plantear la autodeterminación del pueblo 
aimara. Entonces el objetivo principal está planteado en el nivel político. La EIB es 
más que una propuesta educativa o pedagógica; ése es el objetivo que estamos 
persiguiendo se cumpla. La EIB abre la posibilidad de una educación propia; esto 
plantea por consecuencia una lucha de poderes. A través de la EIB como instrumento 
de liberación, más adelante nos permitiremos detentar el poder, con el sólo afán de 
construir una sociedad más justa y equitativa, de respeto a los derechos que ahora sólo 
estamos soñando. No estamos planteando una lucha armada, estamos planteando una 
lucha de apropiación del conocimiento, repito, para la construcción de una sociedad 
más justa.” 
(Walter Gutiérrez, expresidente del Consejo Educativo Aimara, miembro de la 
Asamblea Constituyente de Bolivia. En La EIB: un instrumento de liberación. La EIB 
en Bolivia 1/1, noviembre de 2003. 3. Suplemento de La Razón.) (Atlas 
Sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina, 2009, tomo 1., p.37)  

 

 



124 

 

4.4. Autonomia e políticas de resistência indígena a partir da década de 90  

  

A resistência dos povos indígenas na América Latina, e as construções autônomas de 

políticas educativas e linguísticas, que surgem de tal resistência, nos levam a propor uma 

leitura dessa(s) situação(es) em forma de conclusão. Em grande medida, as conquistas em 

matéria de direitos indígenas, são consequência das políticas linguísticas, educativas e 

culturais pensadas e aplicadas pelos próprios atores indígenas; são eles que manifestam o seu 

descontentamento e mal-estar perante as injustiças sociais das quais são protagonistas, são eles 

que reclamam de forma organizada e autônoma (pelo menos no sentido de não ser com ajuda 

das instituições) por seus direitos, tão desrespeitados ao longo da história.  

Assim, consideramos que diante dessa situação, e depois de ter analisado de forma 

crítica algumas das orientações ideológicas que configuram o mapa das políticas sobre as 

línguas indígenas do Brasil e do México, conseguimos entender (e explicar) o que motiva tais 

políticas e como estas se concretizam ou não, desde diferentes perspectivas. O que nos leva a 

afirmar, que as repercussões políticas e sociais se manifestam por e através das resistências e 

movimentos indígenas autônomos que emergem principalmente na década de 90. 

Por conseguinte, são essas lutas que conformam parte das conclusões deste trabalho. 

Trataremos, então, esta ultima temática do capítulo 4, como a exposição das conclusões que na 

verdade, estão implícitas nos diálogos e discussões que se dão nos processos de luta e 

resistência dos diferentes povos indígenas de Brasil e México a partir da década de 90 e 

sobretudo, na primeira parte do século XXI. Começamos por sintetizar os aspectos gerais que 

compõem as conclusões a partir das diferentes vozes e frentes de luta, apresentadas nos 

próximos pontos deste capítulo final. 

- As línguas marginalizadas se caracterizam por: 1. Serem minoritárias no nível 

demográfico em relação com as línguas dominantes/oficiais, 2. Serem subordinadas 

nos aspectos econômico, político e cultural e 3. Serem ágrafas na sua grande maioria  

- Três concepções ideológicas gerais, coexistem em conflito, e se manifestam nas 

políticas linguísticas dos países que apresentamos neste trabalho: o monoculturalismo, 

o multiculturalismo e o pluriculturalismo.  
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- É necessário reconhecer o lugar que cada língua têm na sociedade e como isso influi de 

fato, nas relações de poder que legitimam as injustiças e a desigualdade social que se 

vive no contexto indígena. 

- As políticas linguísticas baseadas no respeito ao multilinguismo, nem sempre refletem 

a real política linguística em funcionamento, sobre tudo quando falamos de sociedades 

marginalizadas historicamente e sistematicamente pelas estruturas de poder, sejam elas 

vistas como democráticas ou não.  

- As políticas sobre línguas indígenas (em geral) são concebidas e escritas nas línguas 

hegemônicas por pessoas que não tem conflito nenhum com a língua que falam e com 

as estruturas sociais que os acolhem.  

- Ser indígena hoje não significa viver nas áreas tradicionais geralmente rurais, ser 

analfabeto e atrasado tecnologicamente, ser pobre, ignorante, selvagem, e falar uma 

língua indígena. Pode-se ser indígena também na cidade, letrado em qualquer língua 

dominante ou não, ser usuário das tecnologias, ser culto e educado nos conhecimentos 

tanto indígenas como nos ocidentais, pertencer à qualquer classe social, e por último, 

ter como língua materna qualquer língua sem ser necessariamente uma língua indígena. 

O que importa é a reafirmação da identidade e cultura tradicional à que se pertence e 

querer manter vivos os princípios cosmológicos, éticos e morais da sua comunidade, 

através da reivindicação de direitos individuais e coletivos culturais, territoriais e 

linguísticos.  

- A participação política indígena ativa e autônoma, surge a partir da década de 80. Nos 

contextos políticos de redemocratização e abertura econômica os povos indígenas do 

Brasil e do México reivindicam o seu lugar e direito a se manifestar, na sua condição 

étnica e histórica diferenciada. 

- O projeto de mestiçagem, ou melhor, de desindianização no México foi mais de caráter 

político-ideológico, e no Brasil, foi mais de caráter biológico, racial.  

 

4.4.1. As resistências indígenas autônomas: da selva Lacandona à Amazônia brasileira   

 

“El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La 
Patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus 
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lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la 
amanezcan todos.  
Hablamos la unidad incluso cuando callamos. Bajito y lloviendo nos 
hablamos las palabras que encuentran la unidad que nos abraza en la 
historia y para desechar el olvido que nos enfrenta y destruye.  
Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito, es para que ya no 
mueran más los muertos. Para que vivan luchamos, para que vivan 
cantamos.  
Vive la palabra. Vive el Ya basta! Vive la noche que se hace mañana. 
Vive nuestro digno caminar junto a los todos que lloran. Para destruir 
el reloj de muerte del poderoso luchamos. Para un nuevo tiempo de 
vida luchamos.  
La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros 
pasos. En silencio se siembra la palabra. Para que florezca a gritos se 
calla. La palabra se hace soldado para no morirse en el olvido. Para 
vivir se muere la palabra, sembrada para siempre en el vientre del 
mundo. Naciendo y viviendo nos morimos. Siempre viviremos. Al 
olvido sólo regresarán quienes rinden su historia.  
Aquí estamos. No nos rendimos. Zapata vive y, a pesar de todo, la 
lucha sigue.” (4º Declaração da Selva Lacandona, Chiapas, México, 
janeiro de 1996)   

 

 

Como vimos, a década de 80 pauta o inicio de novas formas de resistência indígena no 

México e no Brasil. Identificamos várias manifestações de reivindicação dos direitos, que 

resultaram de e em organizações indígenas independentes e cada vez mais fortes e 

representativas. Em termos gerais, as motivações que ativam a política dentro das próprias 

comunidades, segundo GERSEM DOS SANTOS (2006) estão associadas à grande dificuldade 

de lidar “com a complexa lógica burocrática da Administração Pública e da (i)rracionalidade 

política e ideológica do Estado, que não consegue tratar os povos indígenas como portadores 

de culturas particulares.” (IDEM, 2006, p. 79). 

Nesse contexto, no Brasil, surge a União das Nações Indígenas, na qual, se articulam as 

demandas das diversas etnias, através da representação política das suas lideranças indígenas. 

Desde a incorporação e reconhecimento dos índios na constituição de 1988 até a primeira 

década do século XXI, se discute sobre a noção de cidadania como questão fundamental para a 

reivindicação dos direitos dos índios:  

 
A questão fundamental para se pensar a cidadania indígena brasileira é superar a 
própria noção limitada e etnocêntrica de cidadania, entendida como direitos e deveres 
comuns a indivíduos que partilham os mesmos símbolos e valores nacionais. Ora, os 
povos indígenas não partilham a mesma língua, a mesma história, os mesmos 
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símbolos, a mesma estrutura social e, muito menos, a mesma estrutura política e 
jurídica  da  sociedade  brasileira  não-indígena,  uma  vez  que  possuem símbolos, 
valores, histórias e sistemas sociais, políticos, econômicos e jurídicos  próprios.  Eles  
seguem  nas  suas  aldeias  normas  particulares que não são as do Estado brasileiro, e 
que podem mesmo ser contrárias às  do  Estado. (GERSEM DOS SANTOS, 2006, 
p.87)  

 

 

Nesse sentido, a autonomia e autodeterminação são dois conceitos fundamentais para a 

emancipação social, política e econômica dos povos indígenas. A autonomia implica o 

exercício da livre autodeterminação dos povos indígenas para o desenvolvimento das suas 

culturas, línguas, e das suas formas tradicionais de conceber a educação, a saúde e a gestão 

política de seus territórios. Por outro lado, não se pode dizer que existe um único modelo de 

autonomia indígena contemporâneo, pelo que voltamos a insistir na importância de respeitar e 

reconhecer os diferentes processos de luta de acordo com os contextos específicos de cada 

povo e da sua condição étnico-histórica e política.   

Mencionamos neste trabalho, apenas alguns casos representativos de organização 

política indígena no Brasil, que surgem a partir de 1994 e que efetivamente simbolizam a luta 

pelos direitos educativos e linguísticos diferenciados. Nos referimos às organizações de 

professores e lideranças indígenas, como o Conselho de Professores Indígenas da Amazônia 

(COPIAM), a Organização de Professores Indígenas de Roraima (OPIR), ou a Organização 

Geral dos Professores Ticuna Bilíngüe (OGPTB). Através destas organizações, se acrescentou, 

por um lado, no debate em torno às questões linguísticas e ontológicas concebidas para as 

escolas indígenas, e por outro lado, se contribuiu de forma concreta para a construção da 

autonomia e autodeterminação indígena pelo víeis educativo. Além disso, as demandas e a 

participação das lideranças indígenas nas decisões políticas no âmbito educativo, 

estabeleceram as bases que questionaram o papel do índio no ensino da historia do Brasil, 

tema que discutimos no próximo ponto, como parte dos ganhos políticos mais importantes do 

período histórico contemporâneo.  

No caso mexicano, como já foi dito antes, o surgimento em 1994 do movimento 

indígena zapatista simboliza o início de uma nova etapa de reivindicações dos direitos 

indígenas, que quebra com as antigas e já obsoletas lutas do indigenismo institucional de 

cunho assistencialista. As demandas dos indígenas zapatistas, se articulam no documento 
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conhecido como os “Acuerdos de San Andrés Sacam Ch’en”, assinados em 1996, como 

proposta conjunta do EZLN (Exercito Zapatista de Liberação Nacional) junto com o governo 

federal, no mandato do presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Como sabemos, o acordado 

no documento não foi respeitado, pelo menos não na prática, o que contribuiu com a 

confirmação da postura, ainda discriminatória, do Estado frente aos povos indígenas.  Do seu 

lado, o movimento zapatista, conseguiu projetar a questão étnica no México numa dimensão 

política necessária para romper com as práticas assistencialistas das instituições 

governamentais. Assim, num trecho representativo dos Acordos de San Andrés, percebemos 

um dos eixos principais das demandas indígenas: a educação. Dora Pellicer insiste ainda sobre 

o tema,  

…Se establece como potestad de las entidades federativas,  en consulta con los 
pueblos indígenas, la  definición y desarrollo de programas educativos con 
contenidos regionales, en los que deben  reconocer su herencia cultural. Por medio de 
la acción educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, 
así como la participación de los pueblos y comunidades de conformidad con el 
espíritu del Convenio 169 de la OIT.  
(PELLICER, 1997, p. 10)  
 

Do mesmo modo, no discurso zapatista, prevalece a luta pela autonomia e o direito à 

autodeterminação que implica o reconhecimento histórico da composição étnica de um 

México diverso e plural, e do respeito à especificidade histórica da própria cultura, língua, 

educação, religião, etc.   

Outro aspecto importante da contribuição do EZLN para a luta indígena na América 

Latina, têm sido a apropriação dos meios de comunicação oficiais e alternativos e das novas 

tecnologias para se fazer conhecer no mundo inteiro e desta forma, fortalecer as redes da sua 

luta, que como podemos comprovar, é uma luta comum na qual se exigem direitos que 

respondem a uma dinâmica semelhante –senão a mesma- de opressão e discriminação dos 

povos indígenas no contexto latinoamericano. Por este motivo, é imperativo e urgente, 

articular as lutas e construir por exemplo, declarações pelos direitos linguísticos e culturais –e 

dos outros direitos também-, partindo da perspectiva indígena, que implicaria 

necessariamente, reverter as concepções ideológicas ocidentais  implícitas nas declarações 

universais ou nas reformas constitucionais dos Estados nacionais, concebidos na tradição 

política européia.   
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4.4.2. O ensino da história dos povos indígenas do Brasil e do México 

 

A questão do ensino da história dos povos indígenas nos currículos oficiais brasileiro e 

mexicano, representa de forma explicita ou implícita, segundo as épocas e perspectivas, as 

ideologias que sustentam as posturas políticas oficiais em relação às comunidades indígenas. 

Através destas posturas, que manifestam-se em ações concretas ao longo da história, visualiza-

se como a escola sempre foi o lugar para transmitir e reafirmar ideias e concepções 

hegemônicas. Por esse motivo, trazemos essa discussão como parte das conclusões deste 

trabalho, pois a forma de conceber e apresentar a história dos índios do Brasil e do México, é 

causa e consequência das lutas e resistências dos indígenas frente à situação de opressão na 

qual são protagonistas, e nem por isso, considerados como tal na história contada nas escolas. 

Por outro lado, a complexidade e a profundidade de tal discussão, implicaria dedicar uma tese 

inteira ao tema ou pelo menos um capítulo. Porém, neste trabalho, nos limitaremos a comentar 

alguns aspectos relevantes que refletem as ideologias sobre esses povos, suas culturas e suas 

línguas, e que podemos observar principalmente nos materiais didáticos da matéria de historia 

na escola, e mais recentemente, com a criação de leis que buscam mudar as perspectivas 

históricas profundamente racistas e excludentes sobre as civilizações mais antigas dos dois 

países (e do continente americano).      

No Brasil, o debate sobre o ensino da história e culturas indígenas e afro-brasileiras, se 

intensificou sobre tudo a partir da nova lei Federal nº 11.645 de 2008, que determina a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino 

fundamental e médio nos estabelecimentos públicos e privados. Através do estipulado na lei, 

se pretende incluir essas histórias e culturas, de forma transversal no currículo educativo 

vigente, em especial nas áreas de artes, literatura e história brasileiras.  

As principais críticas feitas pelos próprios professores e acadêmicos historiadores a 

esta lei, partem do reconhecimento da complexidade do assunto. Por um lado, porque ainda 

existe um grande vácuo no conhecimento dos povos e a suas culturas, ou se tem uma ideia 

muito generalizada e carregada de preconceitos, que é a imagem que se passou através dos 

livros escolares durante décadas. Por outro lado, os professores reconhecem a falta de 

programas de apoio ou de espaços de discussão, que introduzam o debate sobre os métodos e 

conteúdos a serem ensinados. 
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Em um trabalho sobre a experiência do ensino de história em comunidades indígenas 

do Mato Grosso do Sul, Da Silva (2013) coloca duas questões que nos parecem de suma 

importância para contribuir ao debate. Primeiramente, o problema da relação entre a oralidade 

e a escritura, já que, segundo uma perspectiva ocidental/eurocêntrica, a história escrita é 

aquela que tem a legitimidade de ser considerada como verdadeira, relegando à oralidade o 

papel secundário e mitológico do registro da história. E em segundo lugar, a discussão sobre a 

“aculturação” dos índios  refere-se a certas comunidades não podem ser mais consideradas 

como indígenas pelo fato de não viver mais no meio do mato, e estarem imersas nas 

sociedades urbanas, vestindo roupas modernas e fazendo uso das novas tecnologias. (DA 

SILVA, 2013, p.141-145). Este discurso muitas vezes é usado para argumentar sobre a 

extinção de algumas etnias e portanto se justifica não ter políticas públicas que respeitem os 

direitos dessas comunidades na vida contemporânea e fora das Aldeias tradicionais. Embora 

muitas etnias tenham realmente desaparecido, e com elas suas culturas e línguas nativas, mas 

como consequência das guerras de extermínio viabilizadas pelos governos para a apropriação 

das terras e a exploração sistemática dos recursos naturais.        

O que podemos reconhecer como ganho nos primeiros anos da Lei nº 11.645/08, é a 

intensa reflexão sobre o tema e com isso, a publicação de pesquisas e artigos que colocam 

questões essenciais para serem discutidas e a partir disso se propor novos caminhos na 

construção da interculturalidade.  

Em síntese, a história contada e ensinada nas escolas brasileiras passou por vários momentos e 

perspectivas em relação aos índios. (FERNANDES BITTENCOURT, 2013, p.123). Nos 

primeiros livros de história do Brasil, os índios eram apresentados como selvagens, como 

povos sem história por não conhecerem a escrita, além de não terem religião (ou seja não 

serem católicos), e viver em comunidade com a natureza. Desde a época colonial e depois de 

independência, com a constituição da nação brasileira, os índios passam a ser parte de um 

projeto de miscigenação racial, que implicava o desaparecimento das culturas nativas. Circula 

o discurso da “democracia racial” que significava a integração dos índios à civilização graças 

ao trabalho de conversão religiosa dos missionários, ao projeto político-ideológico da 

miscigenação, e também graças às ocupações dos territórios pelos bandeirantes, trazendo para 

os índios ignorantes, as bondades da civilização. Assim, durante a época da república, depois 

da expulsão dos jesuítas e dos bandeirantes, os índios são esquecidos e a sua história apagada 
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dos discursos educativos e dos livros didáticos de história. Só na década de 1980 que os 

estudos e discursos acadêmicos sobre os indígenas ressurgem, desta vez, com a perspectiva do 

marxismo estruturalista que os define como grupos primitivos e não mais como selvagens, 

vítimas do sistema capitalista segundo a perspectiva da história ocidental. 

No México, o ensino da história do país e o debate sobre os índios nesta história, 

começa na segunda metade do século XIX, quando, com as reformas liberais, se faz 

obrigatório o ensino da história nos programas educativos. O propósito então, era promover a 

ideia de uma pátria e uma identidade nacional homogênea. A partir da Revolução no inicio do 

século XX, surge a polêmica sobre as origens indígenas da nação mexicana. Se reconhecem 

duas correntes indigenistas que tentaram se implementar, em grande medida, através dos 

currículos de história. Por um lado, a perspectiva do indigenismo antropológico que 

reconhecia a herança pré-hispânica das civilizações indígenas, principalmente da asteca e 

maia, e que enaltecia o passado indígena sem considerar às comunidades indígenas do 

presente. Contudo, esta corrente representada pelo antropólogo Manuel Gamio, não superou a 

imagem negativa que se tinha dos índios, que apenas matizava as típicas imagens 

preconceituosas, do índio selvagem e preguiçoso. Por outro lado, existia a corrente hispanista 

encabeçada pelo ministro da educação, Justo Sierra. Esta perspectiva, considerava a 

pluralidade étnica e linguística como um obstáculo para a formação da pátria, e partindo desta 

concepção a história dos povos índios do México ficaria relegada aos museus e alguns espaços 

na literatura, sendo dada  importância maior ao ensino e unificação da língua nacional, o 

espanhol. Desta forma, os debates sobre o ensino da história, a partir da década de 40, 

continuaram sendo sobre como deveria ser abordado o tema da conquista e sobre a relevância 

de reconhecer os antigos mexicanos como parte fundamental da identidade nacional, porém, 

não se discutia sobre a presença na atualidade dos índios vivos.  

Embora, no México, as populações indígenas foram consideradas como parte da 

constituição da identidade nacional, muito pouco se questionou –pelo menos no âmbito 

institucional- sobre a perspectiva ocidental da história ensinada na escola. Vemos como, da 

mesma forma que no Brasil, onde a história sempre foi contada a partir da conquista, como 

fato determinante da construção das verdadeiras civilizações que conformariam os Estados 

nacionais no caminho ao progresso. Por outro lado, cabe assinalar a importância da obra do 

antropólogo e historiador mexicano Miguel León Portilla, sobre a perspectiva dos índios 
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nahuas (astecas) da conquista espanhola, “La visión de los vencidos”. Esta obra, de forma 

geral, dá continuidade ao debate rumo a uma reconstrução da história dos índios do México 

(do Brasil e do continente americano), a partir da perspectiva descolonial, que poderia dar voz 

à aqueles que foram silenciados durante séculos.           

 

4.4.3. Propostas educativas autônomas e revitalização das línguas indígenas   

 
As experiências educativas autônomas dos povos indígenas, se vinculam 

inevitavelmente com a luta pelos direitos culturais e linguísticos, uma vez que as suas 

reivindicações, compreendem a necessidade de reconhecer os modos e os conhecimentos 

tradicionais que diferem em diversos aspectos dos modos e conhecimentos ditos universais, e 

que ditos conhecimentos são transmitidos através das línguas nativas, ou da sua ausência, 

através de códigos linguísticos diferentes aos ocidentais, como seria a oralidade. Com o auge 

da perspectiva intercultural em América Latina, temos visto que os programas oficiais de EIB 

na maioria dos casos, só funcionam no nível de educação primaria e no máximo no nível 

médio, e ainda com as limitações burocráticas e os desafios metodológicos e de conteúdo 

sinalizados pelos atores envolvidos e os interessados no tema. Por isso, desde as últimas 

décadas do século XX, comunidades indígenas de todo o continente têm pensado e criado suas 

próprias propostas de escolas indígenas, exercendo o seu direito –reconhecido pelos Estados 

em muitos casos- de auto-determinação sobre a educação indígena.  

Antes de continuar, queremos enfatizar, que abordamos o tema da educação indígena 

como uma manifestação real e empírica que os próprios índios utilizam como estratégia 

política de resistência e de preservação das suas culturas. Logo, não pretendemos analisar 

profundamente as características particulares das diversas concepções que podemos encontrar 

sobre a educação indígena na atualidade; tampouco é o nosso objetivo contemplar a 

multiplicidade de propostas que de fato existem nos dois países, tanto autônomas como 

institucionais. Pretendemos, portanto, mencionar alguns casos significativos de iniciativas 

autônomas indígenas e alguns aspectos que, ao nosso ver, partilham as concepções dos índios 

brasileiros e mexicanos.    
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O caso dos indígenas zapatistas é representativo no México pela sua trajetória e 

transcendência política nacional e internacional. A “outra educação”, como os próprios 

zapatistas a designam, é um projeto que nasce nas comunidades autônomas conhecidas como 

“caracoles”, onde é a própria comunidade que toma as decisões e definem os modos e os 

saberes que tem que ser ensinados nas suas escolas. Em termos gerais, os monitores 

(professores indígenas) trabalham com os alunos os conteúdos, se adaptando sempre às 

condições de tempo e espaço existentes em cada comunidade, com o objetivo claro de vincular 

a prática com a teoria a todo momento. A educação indígena zapatista pretende ser libertadora, 

crítica e humanística, atuando como um meio de conscientizar à população sobre a 

importância de trabalhar os projetos educativos de forma comunitária, ou seja, com a 

participação ativa de todos e todas. Em relação às línguas nativas, se dão aulas de tzotzil e se 

produzem materiais didáticos nas línguas indígenas, tudo com os meios próprios e auto-

geridos da comunidade.  

 
Outro projeto educativo interessante, é a proposta das universidades interculturais 

bilíngües. No México, existem três universidades interculturais que surgiram através das 

propostas autônomas de diferentes comunidades indígenas. A Universidad Intercultural de los 

Pueblos del Sur (UNISUR) no estado de Guerrero, o Colegio Superior para la Educación 

Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) e a Universidad Autónoma Indígena de México, no 

Distrito Federal, esta última criada em 1999, conta com mais de 15 licenciaturas, 6 mestrados 

e 3 doutorados. Existem outras 10 universidades interculturais indígenas criadas nos últimos 

25 anos pela Secretaria de Educação Publica (SEP), e gerenciadas pela CGEIB (Coordenação 

Geral de Educação Intercultural Bilíngüe) dependente dos governos estatais. Estas últimas são 

criticadas, entres outros aspectos, pela pouca vinculação direta com as comunidades, por não 

terem professores provenientes de tais comunidades.  

No Brasil, Gersem dos Santos (2006), menciona o caso das escolas-piloto que são 

escolas indígenas diferenciadas, criadas pelo movimento articulado de professores indígenas 

como uma iniciativa autônoma concebida por e para as comunidades indígenas. Nas palavras 

do autor,  

As escolas indígenas diferenciadas pautam suas ações e estratégias de transmissão, 
produção e reprodução de conhecimentos na proposta de possibilitar às coletividades 
indígenas a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas 
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identidades étnicas, a valorização de suas línguas, tradições e ciências, a defesa de 
seus territórios e outros direitos  básicos,  além  de  lhes  dar  acesso  adequado  às  
informações  e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade global, 
necessários à garantia e à melhoria da vida pós-contato. As experiências levam em 
conta a necessidade da autogestão de todo o processo escolar a ser conduzida pelos 
próprios povos indígenas. Nela, o papel da assessoria e das políticas públicas 
resume-se a buscar apoio e a oferecer condições técnicas, financeiras e operacionais 
para a efetivação dos projetos. (GERSEM DOS SANTOS, 2006, p.158-159)  

   
Além das escolas piloto, das quais se têm pouca informação, existe também o projeto 

da Universidade Intercultural Indígena Maracanã, que surge com a articulação política da 

resistência e ocupação do prédio ocupado por índios de umas vinte etnias diferentes, que 

migraram para o Rio de Janeiro na busca de oportunidades de emprego e/ou estudos que não 

tinham nas suas comunidades de origem. Num verdadeiro contexto de adversidades políticas, 

consequência do interesse político-econômico dos dois acontecimentos mega milionários mais 

importantes para o mundo do mercado esportivo, a copa do mundo em 2014 e as olimpíadas 

em 2016, o projeto da Universidade Intercultural da Aldeia Maracanã se vê diretamente 

afetado, pela repressão e a remoção violenta do antigo prédio ocupado por eles, onde se 

pretendia começar o projeto educativo. Por fim, o projeto da universidade passa a funcionar 

em espaços públicos da cidade de forma itinerante. Com a intenção de continuar o projeto 

intercultural de conservar e transmitir a memória e a ancestralidade indígenas, dialogando com 

os conhecimentos atuais dos participantes provenientes de diferentes etnias e grupos sociais, a 

Universidade Indígena Maracanã, começa o seu projeto educativo, com o ensino da 

cosmologia e medicina da floresta, o ensino da língua e cultura tupi e o circulo sagrado das 

mulheres. 33      

A proposta da Universidade Intercultural Indígena surge da necessidade de lutar contra 

um sistema que, através das suas instituições publicas, desvaloriza a cultura ancestral que 

representa a memória da identidade e a essência indígena. A luta é para resgatar a memória e 

                                                 
33 As atividades regulares são: Cosmologia e Medicina da Floresta, Círculo Sagrado das Mulheres e Língua e 
Cultura Tupi. Em Cosmologia e Medicina, orientada por Ash Ashaninka (originário do Acre), são transmitidos 
conhecimentos para a manipulação de plantas com teores medicinais, tais como tsunu, yopo, pau ferro, aroeira, 
jurema, tabaco, dentre outras. Vivências envolvendo feitio de rapé e rituais com ayahuasca, típicos dos indígenas 
do norte do País, também acontecem nesta atividade. O Círculo Sagrado das Mulheres é mediado por Potyra 
Krikati, artesã oriunda do Maranhão, e reúne mulheres de variadas idades, origens e credos para debates acerca 
de temas relacionados ao universo feminino, sempre contendo explanações do cotidiano das indígenas aldeadas. 
A aula de Língua e Cultura Tupi é ministrada pelo professor Urutau Guajajara, também do Maranhão, mestre em 
linguística pela UFRJ, que ensina a língua mais falada nas aldeias brasileiras. (BRAGANÇA, 2014)Disponível 
em: http://alfavelapesquisa.blogspot.com.br/2014/09/universidade-indigena-aldeia-maracana.html Acesso em 12 
dez de 2014 
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fazê-la presente. Na cosmologia indígena, o tempo não deve determinar as relações de 

produtividade e de poder das sociedades capitalistas. O tempo passa sem presa, respeitando o 

ritmo e o processo natural dos fazeres, valorizando a paciência e a dedicação, fazendo-nos 

estar mais presentes na vida.  

Queremos sublinhar que, no âmbito oficial, existem outras iniciativas educacionais 

interessantes e importantes para a construção de espaços que valorizem as culturas indígenas. 

Desde o fim da década de 90, surgem diversos projetos que incluem a criação de 

especialidades e programas de graduação sobre educação indígena intercultural. O estado de 

Mato Grosso, tem especial atuação nesse sentido, uma vez que as organizações de professores, 

junto com os governos em mandato tem conseguido abrir o espaço universitário para as 

culturas indígenas. Essa abertura representa também uma parte importante da luta, embora não 

seja estabelecida de forma completamente autônoma, uma vez que é administrada e concebida 

a partir da instituição da escola ocidental.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito acadêmico onde se desenvolve este trabalho de pesquisa, entende-se a 

importância de se discutir sobre as questões étnicas e raciais, partindo de uma perspectiva 

mais ou menos interdisciplinar e na maioria dos casos crítica. Entendemos que os conflitos 

sociais, a repressão e marginalização dos povos indígenas -e outros-, se deve a uma serie de 

questões não apenas políticas como históricas, econômicas e sociais. E é esse percurso teórico 

que permite entender a construção de ideologias sobre as línguas que investigamos neste 

estudo. Deste modo, a ideologia da hegemonia se faz ver nos diferentes níveis de 

autoritarismo, racismo e extermínio das “minorias”, através por exemplo dos discursos sobre 

as línguas nas políticas educativas nacionais que desde a década de 80 vem se reformulando 

ainda sobre pressupostos ideológicos que a nosso ver impedem o desenvolvimento de políticas 

linguísticas mais comprometidas com as populações indígenas que continuam lutando para 

serem reconhecidas e respeitadas dentro dos territórios nacionais em igualdade de direitos ao 

resto da população. 

Por outro lado, tais ideologias linguísticas nem sempre são necessariamente percebidas 

pela população em geral. A ideologia por exemplo do censo, que apontamos no capitulo 

quarto, reflete uma realidade que esta por trás do que historicamente tem significado o censo 

para a população, especificamente os censos das instituições oficiais e nacionais (INEGI e 

IBGE). Seria difícil imaginar que uma ferramenta, a principio objetiva, que serve para 

fornecer dados estadísticos importantes para a população, seja questionável em quanto as suas 

bases teóricas e/ou ideológicas que a sustentam. Na verdade, é aqui onde percebemos um dos 

problemas mais importantes para se pensar. Questionar e criticar as instituições como a escola 

ou o censo a partir de toda uma construção teórica complexa sobre as ideologias linguísticas 

por exemplo, seria mais uma tarefa de intelectuais e/ou acadêmicos do que da população leiga, 

ou seja os próprios sujeitos que sofrem as conseqüências diretas dessas ideologias 

discriminatórias. De fato, é necessário se pensar em estratégias de socialização dos resultados 

de pesquisas de forte conteúdo teórico uma vez que as reflexões que delas surgem são uma 

ferramenta importante para somar aos processos de luta e resistência pelo reconhecimento 

étnico e linguístico dos povos originários.  



137 

 

 Esta questão nos parece relevante uma vez que tais reflexões podem ser –e de fato são- 

inconvenientes para a manutenção do poder e das riquezas nas mãos de quem ao mesmo 

tempo articula e promove políticas sociais que tendem ao não reconhecimento dos direitos dos 

povos originários -e afrodescendentes- dos países latinoamericanos. Como foi exposto ao 

longo deste trabalho, a questão da língua esta diretamente relacionada com a cultura, o 

território e por conseqüência com a identidade indígena.   

Mais uma vez, acreditamos que existe um grande passo entre os discursos políticos 

sobre as línguas indígenas e o que realmente se quer mudar ou reconhecer como um direito 

fundamental, ou seja, o de falar a sua língua materna.  

Os esforços pela revitalização linguística –autônomos ou não- devem ser entendidos 

como parte da construção de um diálogo necessário entre as diversas culturas que compõem as 

sociedades contemporâneas. Um diálogo deste, implica reconhecer a alteridade a fim de 

conviver de formas mais construtivas com a natureza e com a sociedade, deixando de lado 

qualquer posicionamento essencialista. Em outras palavras, não se trata de impor a visão do 

mundo de uns sobre outros, e sim de estabelecer redes de comunicação para entender as visões 

e aproveitar os conhecimentos e as experiências de todos.  

Uma das principais crenças que se reforçam com as ideologias linguísticas que 

discutimos aqui, é a crença de que a população indígena é apenas rural, e que portanto a 

agenda política indígena deve estar dirigida especificamente a esse meio. Alcança-se assim um 

movimento de subordinação da população indígena às ideologias dominantes, além de 

concentrar todos os problemas na questão da necessidade de “civilizar povos selvagens”, ao 

invés de valorizar as contribuições que tais povos tem para oferecer à sociedade 

contemporânea, tanto no meio rural como no urbano.  

De acordo com as demandas dos povos indígenas para uma educação diferenciada e 

autônoma, podemos concluir que os conhecimentos e os métodos de ensino, desde a 

perspectiva indígena, estão diretamente relacionados à cosmologia baseada na relação 

natureza-homem, e os saberes se organizam segundo uma concepção do tempo-espaço não 

linear; por conseguinte, o que se valoriza nos processos educativos é, sobretudo, a aplicação 

prática dos conhecimentos ancestrais que garantem a relação com a natureza numa 

compreensão cíclica da vida e da morte.  
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Fica claro que, tanto no México como no Brasil, as políticas de línguas indígenas estão 

atreladas às políticas educativas. Por um lado, o ensino e a revitalização das LI através da 

escola, é indispensável e positiva por ser a escola o lugar de socialização e de formação da 

pessoa no nível intelectual. Por outro lado, não parece suficiente focar as estratégias de 

revitalização das línguas unicamente no meio escolar, primeiro porque a maioria das vezes se 

limita à educação primaria, ou secundaria, e segundo porque não se fortalecem as práticas 

comunicativas para fora do meio escolar, ou seja, na vida diária e na sociedade contemporânea 

como um todo, e terceiro porque existem grandes diferenças entre o que seria a escola 

indígena e a educação escolar indígena. 

 Na verdade, pouco sabemos sobre quem fala, quando e como as línguas indígenas, e 

muito pouco se discute sobre as implicações sociais de não ter acesso a essas línguas da 

mesma forma que se tem acesso às línguas dominantes, ou inclusive a outras línguas 

estrangeiras, como o inglês ou o francês. Diante as perspectivas ideológicas que analisamos 

neste trabalho, fica claro que as línguas indígenas ainda hoje fazem parte do conhecimento 

exclusivo de linguistas, antropólogos, etnólogos e outros intelectuais ou acadêmicos 

interessados nas culturas dos povos originários. A maioria da população leiga permanece na 

ignorância e por conseqüência no desrespeito, chamando por exemplo as línguas indígenas de 

“dialetos” ou formas de falar “inferiores” ou não civilizadas.    

Pessoalmente, enfrentei uma grande dificuldade em relação à pesquisa sobre os povos 

indígenas no Brasil. Isso se justifica pela minha escassa noção histórica escolarizada e o pouco 

tempo (2 anos) para estudar os processos históricos, políticos e culturais que implicam 

entender a questão indígena; mas, sobretudo, considero que há poucas e limitadas fontes de 

informação sobre os indígenas do Brasil, além de serem, na grande maioria, apenas visões 

institucionalizadas ou no mínimo externas, das diversas lutas indígenas que existem e resistem 

com força no longo do território, por exemplo, os povos Xingú, Munduruku, Yanomami, etc. 

que são protagonistas de grandes batalhas pelos seus territórios tradicionais. Nesse sentido, 

torna-se indispensável apoiar os esforços dos diferentes atores da sociedade para abrir espaços 

de diálogo e ouvir as diferentes vozes dos povos indígenas. Ficando cada vez mais claro que o 

debate precisa ser ampliado aos diversos espaços e formas de apresentar-se como no cinema, 

na literatura, e nas diversas manifestações culturais e políticas. Buscando construir em 
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conjunto a partir das necessidades manifestas pelos próprios índios e respeitando as suas 

próprias formas de organização e resistência.  

Os desafios diante dessa situação são grandes, mas não por isso impossíveis. 

Acreditamos que transcender a ideia da oficialidade das línguas no papel, e fazê-las parte das 

novas práticas sociais, pode ser um primeiro passo. De fato, observamos uma apropriação dos 

espaços antigamente reservados às línguas hegemônicas, por iniciativa própria de vários povos 

indígenas; por exemplo, criando rádios comunitárias em língua indígena, fazendo grupos de 

rock, rap, e outros estilos de música do meio urbano, ou escrevendo em língua indígena cada 

vez mais gêneros literários. 

 Podemos ver que ainda persistem ideologias e práticas etnocidas, manifestas nas 

políticas educativas e religiosas, nas estadísticas divulgadas oficialmente, e nos discursos 

afetivos/identitários dos diferentes atores sociais. Por isso, coincidimos com a postura de 

assumir a diferença com dignidade. Reconhecendo que as línguas indígenas são um dois 

elementos chave no processo histórico de mudanças culturais –políticas, econômicas, etc.- das 

sociedades; e portanto, que a revitalização das línguas e culturas indígenas não é apenas 

sinônimo de preservar o passado, mas de recriar o presente.  

Por último, parece urgente, fortalecer as redes interculturais dentro e fora das fronteiras 

estatais e burocráticas, possibilitando assim uma maior articulação dos movimentos contra 

hegemônicos. A articulação dos diferentes frentes de luta, é uma das vias mais efetivas para a 

atuação política dos próprios índios nos processos de reivindicação dos seus direitos 

individuais e coletivos. Esperamos que o presente trabalho contribua de alguma forma ao 

questionamento e à reflexão política sobre as questões analisadas. Todavia, o nosso maior 

desejo é que a discussão acadêmica ultrapasse a fronteira da escrita e das concepções mais 

formais que a compõem, para ser, pelo menos, um instrumento transgressor do espaço de 

construção teórica da tradição ocidental através das reflexões aqui expostas.   
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