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RESUMO 

 

Inscrevemos este trabalho no quadro teórico da política linguística (Haugen, 1964; 

Calvet, 1996, 2002, 2007; Maurais, 1987; Rousseau, 2005; Petitjean, 2006; Kloss, 1969; 

Beacco & Byram, 2003) da ecolinguística (Haugen, 1970, 1972; Calvet, 1999, 2007; 

Couto, 2009, 2012) e, portanto, da sociolinguística. Esta tese configura-se em uma 

reflexão avaliativa da política linguística brasileira para o ensino de línguas estrangeiras 

tendo como ponto de partida a implementação, desde 2005, da Lei 11.161/2005 que situa 

a língua espanhola como "língua de oferta obrigatória" em todas as escolas de ensino 

médio no Brasil. Esta Lei, na prática - e são, efetivamente, os efeitos práticos que 

discutimos - se contrapõe ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB 9394/96, à medida em que esta última permite à toda comunidade escolar 

escolher suas línguas estrangeiras a partir de suas características geopolíticas e sócio-

históricas. Aparentemente "conciliáveis" em todo o território nacional, essas duas 

legislações entram em choque na fronteira franco-brasileira devido à situação geopolítica 

e à condução da implementação do aparato regulatório no Amapá. Para melhor situar a 

questão do ensino de línguas no Estado, em uma perspectiva ao mesmo tempo central e 

periférica, propusemos inicialmente uma análise contextualizada da LDB 9394/96, do 

aparecimento da Lei 11.161/2005 e uma abordagem ecolinguística da fronteira Amapá-

Guiana Francesa. O objetivo deste trabalho é, portanto, elaborar um quadro avaliativo da 

política de ensino de línguas estrangeiras na zona fronteiriça, que considere as 

repercussões da aplicação conjunta das supracitadas leis sobre a política linguística 

educativa regional, além de lançar luz sobre as interpretações que lhes são atribuídas pelos 

dirigentes públicos e gestores escolares, analisando a existência ou não de "conflito 

legislativo" entre os instrumentos jurídicos da política linguística educativa brasileira e a 

influência coercitiva direta e indireta do Estado brasileiro sobre as escolhas das línguas 

nas escolas. Para isso propusemos uma pesquisa analítico-descritiva, tendo como 

fundamento uma perspectiva tanto quantitativa quanto qualitativa de análise dos dados. 

As respostas encontradas apontam para uma política linguística impositiva, 

homogeneizadora, diretamente conduzida pelos interesses político-econômicos do Estado 

que desvirtuam os princípios norteadores da LDB. 

Palavras-chave: Politica linguística; Ecolinguística; Ensino de línguas; Fronteira franco-

brasileira.  

 

 

 

 

 



RESUMÉ  

 

On inscrit ce travail dans le cadre théorique de la politique linguistique (Haugen, 1964; 

Calvet, 1996, 2002, 2007; Maurais, 1987; Rousseau, 2005; Petitjean, 2006; Kloss, 1969; 

Beacco & Byram, 2003) de l’écolinguistique (Haugen, 1970, 1972; Calvet, 1999, 2007; 

Couto, 2009, 2012) et donc de la sociolinguistique. Notre sujet de thèse se veut une 

réflexion, voire évaluation, de la politique linguístique brésilienne pour l’enseignement 

de langues étrangères ayant comme point de départ la mise en place, depuis 2005, de la 

Loi Nationale 11.161/2005 qui place la langue espagnole comme "la langue d’offre 

obligatoire" aux écoles sécondaire au Brésil. Cette loi en effet – et c’est effectivement ce 

qu’on discutera - vient faire face à ce qui propose la Loi Nationale de l’éducation - LDB 

9394/96, au fur et à mesure que celle-ci permet à toute communauté scolaire de choisir 

ses langues étrangères à partir de ses caractéristiques géopolitiques et socio-historiques. 

Apparemment "conciliables" dans tout le pays, ces deux législations s’affrontent à la 

frontière franco-brésilienne à cause de la situation géopolitique et de la conduite et mise 

en place de la législation en Amapá. Pour mieux cerner la question de l’enseignement des 

langues en Amapá, dans un cadre à la fois central et périphérique, on propose, d’abord, 

une analyse contextuelle de la Loi de « Diretrizes e Bases » de l’Éducation au Brésil, de 

l’apparition de la Loi 11.161/2005 et une approche socio/écolinguistique de la frontière 

Amapá-Guyane Française. L’objectif de ce travail est donc, d’élaborer un portrait 

évaluatif de l’enseignement de langues étrangères à la zone frontalière, tenant compte les 

répercussions de ces deux lois nationales sur la politique linguistique éducative régionale, 

en exposant aussi les interprétations que leurs sont accordées dans les collèges et Lycées 

par leurs directeurs; analyser l’existence ou non de "conflit législatif" entre les 

instruments juridiques de la politique linguistique éducative brésilienne d’autant que 

l’influence contraignante directe ou indirect de l’État brésilien sur le choix des langues 

aux collèges et lycées. Pour cela on propose une recherche analytique et descriptive, ayant 

comme fondement une perspective autant quantitative que qualitative d’analyse des 

données. Les données, à leurs tours, indiquent une politique linguistique contraignante, 

homogénéizante, directement liée aux intérêts politiques et économiques de l’État 

brésilien endommageant les principes fondateurs de la LDB. 

Mots-clé: Politique linguistique; Écolinguistique; Enseignement de langues; Frontière 

franco-brésilienne.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We proposed this study in the theoretical framework of the Language Planning andPolicy 

(Haugen, 1964; Calvet, 1996, 2002, 2007; Maurais, 1987; Rousseau, 2005; Petitjean, 

2006; Kloss, 1969; Beacco&Byram, 2003) from the Ecolinguistics (Haugen, 1970, 1972; 

Calvet, 1999, 2007; Couto, 2009, 2012) and, therefore, from the sociolinguistics. The 

proposal of this thesis is based on an evaluation reflection of the Brazilian linguistics 

policies for the teaching of foreign languages, starting from the implementation, since 

2005, of the Law 11.161/2005 that establishes the Spanish language as "language of 

obligatory offer" in all of the high-schools in Brazil. This law, in practice, and their 

practical effects that we discussed, it is contrary to what is established in the Law of 

Guidelines and Bases of the National Education – LDB 9394/96, according to what the 

latter allows that every school community may choose their foreign languages, taking 

consideration their geopolitics and social-historical characteristics. This seems to be 

reasonable in the national territory, these two legislations are controversial in France-

Brazil border due to geopolitics and the address of the implementation of a rule apparatus 

carried out in Amapá. In order to understand better the Language Teaching in Amapá into 

a central and peripheral perspective, we proposed a contextual analysis of LDB 9394/96 

initially, of the emergence of the Law 11.161/2005 and an Ecolinguistics approach of the 

Amapá-French Guiana border. The objective of this work is, therefore, to elaborate an 

evaluation view of the language teaching policies in the frontier area, which considerate 

the repercussions of the united application of the foregoing laws on the regional 

educational linguistics policies, besides to highlight about the interpretations which are 

applied by the public leaders and school managers, analyzing the existence or not of a 

"legislative conflict" among the legal documents of the Brazilian educational linguistics 

policies and the direct and indirect coercitive influence of the Brazilian State over the 

choices of the languages in schools. For this reason we proposed an analytical-descriptive 

research, based on a quantitative and qualitative perspective of the data analysis. The 

found answers suggest an impositive, homogeneous linguistic policy, directly driven by 

the political-economical interests of the State that depreciate the basic guidelines of the 

LDB.  

 

Keywords: Language policy; Ecolinguistics; Language Teaching; France-Brazil Border. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

La langue nous sert à nous situer dans 

notre monde. 

Klinkensberg, 1992 

 

Lançar um olhar para as línguas, por meio das políticas que as permeiam, 

permite observá-las particularmente a partir de vários prismas, entre os quais os de 

partida e os de chegada de um projeto de ordenamento linguístico. A história das 

línguas, atravessadas que são pelas marcas do político, possibilita a apreensão das 

determinações e das imposições utilizadas para fazer das línguas instrumentos de poder, 

de coesão social, de integração ou de dominação.  

A presença do Estado na delimitação dos usos das línguas não é fato novo e 

inúmeras ocorrências na história das sociedades podem ilustrar esse controle. Na base 

destas políticas, denominadas linguísticas, residem os discursos, as representações, as 

intenções que suscitam a formulação de leis. Estas leis funcionam, então, como marcos 

regulatórios das funções e dos usos de uma ou várias línguas em uma comunidade.  

Comumente os governos atuam sobre as línguas que ocuparão as funções 

comunicativas principais na relação governo e sociedade, ou seja, nos usos oficiais e 

nos diversos domínios que circunscrevem essa relação. Nascem frequentemente daí as 

determinações de língua oficial, co-oficial, língua nacional, e as respectivas ações que 

visam legitimá-las perante o grupo social, tais como normatização, modernização, 

reforma, etc. 

No Brasil, historicamente, essas políticas têm sido elaboradas para atuar em 

favor da hegemonia da língua portuguesa em todo o território nacional e em nome dela 

um número incontável de línguas indígenas foi apagado, outras tantas silenciadas, além 

da proibição, em algum momento, do uso de línguas estrangeiras (LE). Entre os 

exemplos mais contundentes estão o diretório dos índios e a política linguística do 

Estado Novo.  

As primeiras políticas linguísticas visando favorecer o ensino de línguas 

estrangeiras no território nacional, por meio da legislação, datam do século XIX
1
 com a 

                                                           
1
 Ver Vidotti (2012); Pantaleão (2004). 
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criação das primeiras cadeiras de francês e inglês no Brasil. De lá para cá, no entanto, 

em função da natureza das línguas estrangeiras na organização social e nos planos 

nacionais de educação, a presença delas no sistema de ensino se mostra instável e 

flutuante.  

Contudo, com a globalização e o uso cada vez mais intenso das tecnologias da 

informação, as línguas estrangeiras assumem papéis fundamentais no contato 

globalizado entre falantes de línguas diferentes, tornando-se alvo, cada vez mais 

frequente, de políticas linguísticas em esferas que vão do global ao local, do 

comunitário ao privado, do individual ao coletivo.  

Observa-se, então, que nesse contexto de interligação planetária, as fronteiras 

revelam-se espaços de confluência onde as línguas catalisam os movimentos 

interpessoais, interculturais, socioeconômicos e assumem, para além de suas funções 

delimitativas, funções identitárias, simbólicas e integradoras entre territorialidades que 

partilham muito mais que espaços contíguos.  

Na constituição das fronteiras, as singularidades fronteiriças são fruto de 

interações cotidianas materiais e imateriais que ocorrem delimitadas por espaços, 

línguas e grupos sociais específicos. Nesse sentido, as políticas linguísticas podem tanto 

atuar em favor da paz social, do desenvolvimento econômico integrado, quanto da 

recrudescência de conflitos, de preconceitos e estereótipos tecidos ao longo da história. 

Do mesmo modo, as políticas formatadas verticalmente pelos governos exibem, nesses 

espaços, com maior evidência, as oposições centro versus periferia e globalização 

versus regionalização.  

É, portanto, nesse cenário que situamos a política de ensino de línguas no Brasil. 

Uma política desenhada para a pluralidade que ao tentar moldar-se aos projetos de 

desenvolvimento regional na América do Sul, redireciona sua postura política ante ao 

ensino/aprendizagem de línguas e, com isso, desestrutura políticas já implantadas em 

diversas regiões do país.  

1.1 Delimitações do tema e justificativa 

Conforme breve explanação inicial, a presente pesquisa é fruto das inquietações 

nascidas com a promulgação, em 2005, da Lei 11.161/05 que determinou um 

realinhamento na política de ensino de línguas estrangeiras no Brasil. A postura adotada 

na nova política linguística brasileira, apontando para uma verticalização do ensino de 
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línguas no Brasil, suscita preocupações pertinentes às políticas já em andamento em 

diversas regiões do país, mais especialmente na região da fronteira franco-brasileira.  

A Associação de Professores de Francês do Amapá (APROFAP), organização da 

qual faz parte a pesquisadora, viu com preocupação, e não sem razão, as repercussões 

que essa lei traria para a política de ensino de língua estrangeira em implantação no 

Estado e, consequentemente, para toda a comunidade amapaense.  

Embora seja a única região brasileira limítrofe com um território francófono em 

toda a América do Sul, no Amapá, até 1990, não havia ensino da língua francesa na rede 

pública ou privada. Tampouco, havia professores concursados ou habilitação na área de 

línguas na, então, recém-criada Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). A limitada 

interpretação dada, nos anos 70, à Lei 5692/71, para o ensino de línguas havia, quando 

muito, preservado em algumas escolas, o ensino da língua inglesa e excluído totalmente 

as demais línguas estrangeiras das salas de aula, no então Território Federal do Amapá.  

Em função disso e, também, de uma concepção de educação tecnicista que não 

vislumbrava funcionalidade às línguas estrangeiras, os processos públicos de admissão 

profissional promovidos no território, à época, não incluíam vagas para professores de 

línguas, senão os de língua portuguesa.  

No início dos anos 90, no entanto, o Amapá vivia uma efervescência nas, então 

recentes e oficialmente estabelecidas, relações internacionais transfronteiriças com a 

Guiana Francesa. A ausência total do ensino da língua francesa nas escolas expunha um 

prolongado desinteresse pela língua e cultura do país vizinho, em que pese todo o 

histórico de disputas conflituosas ou de interações amistosas que une as duas regiões. 

Das principais autoridades do governo aos recepcionistas de hotel, pouquíssimas 

pessoas conseguiam estabelecer um diálogo razoável em francês.  

A abertura das visitas oficiais, entre os governos do Amapá e da Guiana 

Francesa, veio ao encontro de uma relação oficiosa, que já estava em curso há muitas 

décadas, entre as comunidades francesa e brasileira. A circulação de trabalhadores 

legais e ilegais, a formação de famílias mistas, a desigualdade nos direitos de ir e vir 

instaurara relações contraditórias de constante paz e conflito, nas quais as línguas 

ocupam papéis identitários e simbólicos relevantes.  

Em 1997, visando restabelecer o ensino obrigatório de línguas estrangeiras, 

conforme determinava a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9394/96 - a Secretaria Estadual da Educação (SEED) organiza um grupo de trabalho 

piloto para planejar a implantação de uma política de ensino de língua estrangeira no 
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Amapá que valorizasse, sobretudo, o seu contexto geopolítico e sócio-histórico. Dessa 

forma, nos anos subsequentes, o francês passa a ocupar o papel de primeira língua 

estrangeira na rede pública estadual de ensino.  

Entre o primeiro estágio do grupo piloto na Guiana Francesa, ocorrido em 1997 

e o primeiro concurso para professores de línguas estrangeiras em 2005, o Estado 

firmou convênios com universidades, formou professores de francês, ofertou diversas 

formações na Guiana e na França metropolitana, promoveu intercâmbios estudantis, 

criou o Centro Estadual de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand 

(CELCFDM), apoiou a abertura da licenciatura português/francês na Universidade 

Federal do Amapá, inaugurou a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) com a 

graduação em língua francesa e, principalmente, estreitou as relações socioculturais e 

econômicas com o país vizinho.  

O esforço conjunto de aproximação regional entre o Amapá e a Guiana Francesa 

se via aliançado pelo recíproco movimento em torno da aprendizagem das línguas 

francesa no Amapá e portuguesa na Guiana, firmado em Acordo-Quadro entre França e 

Brasil em 1996. Tais ações espelhavam-se, ainda, no projeto de integração regional ao 

qual o Brasil se associava na América do sul, o Mercado Comum do Sul - Mercosul.  

Porém, à medida que avançam os planos de integração econômica na América e 

intensificam-se as alianças entre os países, reforçam-se também os apelos nacionais em 

torno da necessidade da aprendizagem da língua espanhola, que junto com a portuguesa 

conformam as duas línguas oficiais do bloco.  

Com a criação do Mercosul, aprender espanhol parece ter deixado de ser uma 

necessidade pessoal para se tornar praticamente uma emergência nacional. Além do 

bloco regional, que era uma realidade, observa-se ao longo das fronteiras brasileiras um 

enorme mercado, tanto do ponto de vista comercial quanto cultural. Porém, é um 

mercado que tem no espanhol seu idioma de referência. À exceção de três pequenos 

enclaves não hispano falantes no extremo norte do continente (a Guiana, o Suriname e a 

Guiana Francesa) todos os povos não indígenas da região falam espanhol. Além da 

maioria de países da América do Sul, há ainda a América Central e o México onde, 

também, predomina o idioma hispânico (SEDYCIAS, 2005, p. 35). 

Nesse contexto geopolítico se dão as novas orientações politico-linguísticas 

nacionais direcionadas para a inclusão obrigatória do espanhol no currículo do ensino 

médio. E são, também, essas novas diretrizes que vão afetar diretamente o ensino do 

francês no Amapá e colocar em ―rota de colisão‖ as legislações nacionais para o ensino 
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de língua estrangeira, a saber, a LDB 9394/96, a Lei 11.161/2005, e a orientação 

adotada na região da fronteira Amapá/Guiana Francesa.  

A Lei nº 11.161 de 05 de agosto de 2005, instituindo a obrigatoriedade de oferta 

da língua espanhola nas escolas de ensino médio no Brasil parece, inicialmente, dar 

respostas a questões inteiramente pertinentes quanto ao ensino de línguas estrangeiras 

no país, sobretudo, no contexto do Mercosul. Na perspectiva de um mercado promissor, 

aprender espanhol parece ser indispensável, tanto do ponto de vista cultural quanto 

econômico, uma vez que permitiria uma integração alvissareira com os países 

circunvizinhos, cuja língua oficial fosse o espanhol.  

Na contramão da história, no entanto, essa mesma lei cria para o estado do 

Amapá, uma situação senão inusitada, totalmente desconexa de seus aspectos históricos, 

geográficos e culturais, à medida que o Estado se defronta com a obrigatoriedade de 

oferecer espanhol (Lei 11.161/2005) e não necessariamente a língua escolhida pela 

comunidade, conforme recomenda a LDB (9394/96).  

A indisfarçada prioridade dada à língua espanhola em nível nacional vai afetar 

diretamente a política de ensino de francês no Amapá. Nesse sentido, vale ressaltar que, 

embora em uma escala infinitamente menor, o importante papel que fora atribuído ao 

espanhol, relativamente às relações bilaterais brasileiras no âmbito do Mercosul, se 

aplica ao francês na região do Amapá e sua fronteira imediata.  

A obrigatoriedade de oferta do espanhol no ensino médio, surgida com a lei, não 

se faz acompanhar, porém, de projetos complementares que visem criar as condições 

necessárias para tanto. A ausência do planejamento abre espaço para iniciativas 

improvisadas de fazer cumprir a legislação e de formação de professores, pondo em 

xeque, por sua vez, a capacidade das universidades brasileiras de absorver uma 

demanda nascente.  

A título precário, o governo estadual oferece uma complementação pedagógica 

em espanhol a professores já concursados e titulares de outras disciplinas. À primeira 

vista, nada parece estar em contrassenso com as necessidades impostas pela nova lei, 

senão naquilo em que estas ações implicaram: retirada em massa de professores de 

inglês, francês e português de sala de aula para, em caráter emergencial, seguirem uma 

formação de espanhol e uma consequente substituição das línguas inglesa e francesa 

pela espanhola no espaço escolar, sem que tenham sido observadas as possibilidades de 

conflito da Lei 11.161/05 com a LDB 9394/96 no que concerne ao direito de escolha 

das comunidades.  
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Dados da Secretaria de Estado da Educação indicam que até 2005, a língua 

francesa tinha o status de primeira língua estrangeira no sistema de ensino amapaense, 

com uma demanda crescente nas escolas, seguida da língua inglesa que contava com um 

número maior de professores na rede. Contraditoriamente, e isso persiste, embora o 

francês fosse, objetivamente, a primeira língua estrangeira no estado, as escolas só 

recebiam material para as aulas de inglês, mesmo em Oiapoque, área limítrofe com a 

Guiana Francesa (DAY, 2005). 

Com a obrigatoriedade de oferta do espanhol em todo o território nacional no 

ensino médio impuseram-se, através de outros mecanismos de regulação do ensino, por 

conseguinte, novas situações de desvantagem para o ensino do francês no contexto 

periférico nacional e de minoria linguística em que se insere. Nesse âmbito inclui-se o 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Programa Universidade para todos 

(Prouni), o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Programa nacional do Livro 

Didático (PNLD), entre outros.  

Não nos cabe, e nem é nossa intenção, prescrever quais línguas devam ou não 

ser ensinadas, mas refletir sobre aquilo que deveria estar no primeiro plano de qualquer 

ato de política e planificação linguística para uma dada comunidade: a realidade 

sociolinguística.  

Assim, este trabalho fundamenta-se na necessidade de colocar em discussão a 

adoção/imposição de atos de política linguística de amplitude nacional que 

desconsideram as peculiaridades regionais ou locais e promovem a descontinuidade de 

políticas previamente definidas e baseadas em contextos historicamente elaborados, 

bem como no desejo de que se apontem caminhos para o estabelecimento de uma 

política linguística de ensino de línguas estrangeiras baseada na realidade sócio-

histórica, no papel comunicativo das línguas e nas necessidades e expectativas da 

comunidade linguística.  

1.2 Problemas de pesquisa e hipóteses 

Face ao exposto, e em função da urgente e necessária avaliação dos impactos 

que a Lei 11.161/2005 de âmbito nacional tem provocado na estrutura de ensino de 

línguas estrangeiras no Amapá, desconsiderando tanto a LDB 9394/96 quanto o entorno 

geográfico e histórico das comunidades em presença, é que nos perguntamos: qual o 

status do inglês, do espanhol e do francês na fronteira Brasil/Guiana Francesa? Em que 
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medida as línguas ensinadas refletem as escolhas das comunidades envolvidas? Que 

legislações estão regendo o ensino de línguas no Amapá? As leis que regem o ensino de 

línguas no Brasil são exequíveis em concomitância, de um ponto de vista prático? Em 

que medida as ações do Estado brasileiro determinam a escolha das línguas estrangeiras 

na escola? Qual a validade objetiva da obrigatoriedade do ensino do espanhol na 

fronteira franco-brasileira?  

Diante de tais questionamentos, levantamos as seguintes hipóteses: 

 De que diferentes legislações estejam norteando diferentes segmentos de 

ensino no Amapá em função: a) do desconhecimento por parte dos gestores escolares do 

que diz a legislação brasileira e local; b) da preferência pessoal do gestor; e c) do 

conflito de leis para a mesma questão;  

 De que na prática, dadas as reais condições da escola pública brasileira, 

as leis que regem a política linguística educativa se revelam conflitantes. 

 De que a língua francesa tem perdido espaço na rede pública de ensino 

nos últimos anos em virtude da legislação nacional que torna obrigatória a oferta da 

língua espanhola no ensino médio; e  

 De que sendo minoria linguística no país (única fronteira francófona) a 

comunidade e o estudante amapaense, em particular, são penalizados pela política 

linguística nacional de ensino de línguas;  

Pelas razões acima apresentadas, destacamos a relevância deste estudo que 

pretende provocar a discussão em torno das questões acima levantadas, de modo que se 

apontem caminhos para uma Política Linguística Educativa (PLE) coerente com as 

relações linguísticas instauradas, não apenas na região da fronteira franco-brasileira, 

mas também em regiões com realidades assemelhadas, baseada na necessidade dos 

moradores locais e que contemple aspectos linguísticos e educativos da pluralidade 

linguístico-cultural da região.  

1.3 Objetivo (s) 

1.3.1 Geral 

 Elaborar um quadro avaliativo do ensino de línguas estrangeiras na 

fronteira do Brasil com a Guiana Francesa que contemple as repercussões das leis 

9394/96 e da 11.161/2005 na rede pública de ensino do estado do Amapá. 

1.3.2 Específicos 
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 Definir o status oficial das línguas estrangeiras (inglês, espanhol e 

francês) na rede pública de ensino amapaense; 

 Estabelecer em que medida as línguas estrangeiras ensinadas refletem as 

escolhas da comunidade linguística; 

 Reunir e analisar as diferentes legislações que norteiam o ensino de 

línguas no Amapá, bem como as interpretações que lhes têm sido dadas nas escolas; 

 Estabelecer a existência ou não de ―conflito legislativo‖ na política 

linguística educativa brasileira; 

 Analisar a influência direta e indireta do Estado na escolha das línguas 

estrangeiras na escola; 

 Avaliar em que medida a obrigatoriedade do ensino do espanhol na 

fronteira franco-brasileira reduziu o espaço anteriormente destinado ao ensino do 

francês e de outras línguas; 

1.4 Organização do trabalho  

Esta tese está organizada em sete capítulos, além das referências bibliográficas, 

anexos e apêndices.  

O primeiro capítulo apresenta, em linhas gerais, as questões centrais discutidas 

no trabalho, situando o contexto da pesquisa, as motivações, a relevância, os objetivos 

almejados e as hipóteses formuladas. 

O segundo capítulo traz uma contextualização geopolítica, histórica e 

econômica da região fronteiriça pesquisada. Nele, apresenta-se e justifica-se a adoção 

da ecolinguística como base tangenciadora de contextualização politico-linguística, 

circunscreve-se o Amapá enquanto ilha linguística na geopolítica brasileira e elabora-se 

um panorama ecolinguístico da fronteira. Essa abordagem se fez necessária para colocar 

em jogo todos os aspectos que compõem a realidade amapaense no âmbito das 

fronteiras brasileiras. 

No terceiro capítulo buscamos delinear, por um lado, o percurso histórico da 

disciplina Política e Planejamento Linguístico a partir de sua introdução no campo da 

pesquisa linguística e das discussões terminológicas, e, por outro, o universo conceitual 

da área reunindo as principais reflexões teóricas tecidas, nacional e internacionalmente, 

sobre este campo do saber, entre as quais, as noções de corpus e status, de políticas in 
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vitro e in vivo, os processos de elaboração, aplicação e avaliação de políticas 

linguísticas, além de seu papel e importância na contemporaneidade.  

No quarto capítulo da tese, em continuidade ao terceiro, apresenta-se o ensino 

de línguas enquanto instrumento/meio do processo de globalização, cotejando aspectos 

econômicos, sócio-históricos, culturais, políticos e educativos. Situa-se, ainda, o ensino 

de línguas estrangeiras no domínio da política linguística educativa, relacionando 

aspectos externos (usos sociais, aspectos econômicos, escolhas políticas, etc.) e internos 

(pertencimento, representação, identidade) ao indivíduo e à comunidade linguística, que 

afetam e influenciam a tomada de decisão nas políticas de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras. Nossa ideia é colocar em evidência os processos que inter-

relacionam o mercado econômico e as políticas linguísticas que findam por construir, 

legitimar e sustentar as hegemonias linguísticas.  

No quinto capítulo expõem-se os procedimentos metodológicos da pesquisa. 

Nele delineiam-se os fundamentos e a natureza do trabalho, descreve-se o contexto da 

pesquisa, o corpus documental analisado, o tamanho da amostra, detalham-se os 

processos e instrumentos da coleta de dados, bem como os procedimentos de análise 

adotados.  

À luz da fundamentação politico-linguística e ecolinguística, a análise 

documental e os resultados provenientes dos dados estão apresentados no sexto 

capítulo. Esta seção do trabalho está dividida em duas partes: a primeira traz a 

apresentação e a discussão do atual aparato regulatório para o ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil e no Amapá, apontando as contradições teóricas que resultam da 

aplicação conjunta da LDB 9394/96 e da Lei 11.161/2005, bem como as ações do 

Estado brasileiro que visam garantir uma hegemonia no ensino de línguas no Brasil. A 

segunda apresenta a leitura dos dados obtidos através da pesquisa feita nas escolas 

amapaenses. A partir deles, descortina-se o conjunto de fatos que asseveram os aspectos 

contraditórios da política linguística educativa no Brasil e que demarcam, seja através 

dos números, seja através dos termos empregados, os caminhos que assumem o ensino 

de línguas estrangeiras no Amapá em função do direcionamento dado pela Lei 

11.161/2005. 

Partindo das reflexões propostas nos capítulos anteriores, as considerações 

finais, que constituem o sétimo capítulo, retomam os aspectos centrais desta tese e 

reúnem algumas considerações e observações pertinentes ao trabalho, apontando-se as 

contribuições e limitações do recorte proposto. 
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2 PANORAMA ECOLINGUÍSTICO DA FRONTEIRA FRANCO-
BRASILEIRA - CONTORNOS PERIFÉRICOS DA POLÍTICA 
LINGUÍSTICA EDUCATIVA BRASILEIRA 
 

 

2.1. Fundamentos da Ecolinguística  

Praticar ciência assumindo a postura 

ecológica é colocar-se no topo do telhado 

da casa, é ver mais coisas, mesmo não 

podendo ver detalhes de cada uma nem de 

todas elas. 

Couto, 2012 

Desde o início dos anos 80, diferentes linguistas têm assumido uma abordagem, 

que se reivindica ecológica, da linguística. Uma abordagem interacionista e 

integracionista que busca dar conta, em diferentes níveis, de todas as inter-relações entre 

as línguas, os homens e o meio ambiente.  

Emprestada da biologia, onde é comumente compreendida como ―as interações 

entre os diferentes organismos e seu meio ambiente natural‖ (COUTO, 2009), a 

ecologia engloba, fundamentalmente, o conceito de ecossistema: ―o conjunto formado 

pelos seres vivos e seu meio ambiente, considerados como um todo, e suas inter-

relações‖ (COUTO, 2009, p 26). 

Baseada nesse modelo, a ecologia linguística, também denominada 

ecolinguística ou ecologia das línguas traz para a análise da linguagem os mesmos 

parâmetros da moderna biologia. O campo que surge remete, por sua vez, a diversas 

definições que se reportam a diferentes campos do saber. Situada na 

interdisciplinaridade, a ecologia das línguas aborda as questões linguísticas lançando 

mão da contribuição de diferentes disciplinas como a biologia, a genética, a geografia, a 

economia, a linguística, a sociologia, a história, etc. 

A ecologia linguística toma como paradigma tudo o que se relaciona com a 

evolução das estruturas linguísticas, como o nascimento de novas variedades 

linguísticas (falares urbanos, dos jovens, crioulos), a vitalidade das línguas, desde o 

nascimento, sua evolução e a morte. E, principalmente, ela considera sua coexistência 

em um mesmo território, sua competição por um domínio de uso e suas interações, sem 

esquecer os usuários das línguas que são os falantes. Configurados em uma relação de 
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dependência, Calvet (1999) explica que nenhuma língua tem existência real 

independente de seus falantes.  

A primeira menção feita à ecologia das línguas ou ecolinguística aparece no 

título de uma apresentação oral feita por Einar Haugen em agosto de 1970, intitulada 

―On the ecology of language‖ e publicada no ano seguinte sob o título de ―The ecology 

of languages‖, considerado atualmente como texto fundador da disciplina. Ele a define 

como:  

[...] o estudo das interações entre qualquer língua dada e seu meio 

ambiente. [...]. O verdadeiro meio ambiente de uma língua é a 

sociedade que a utiliza como um de seus códigos. [...] A Ecologia da 

língua é determinada primeiramente pelos povos que a aprendem, a 

utilizam e a transmitem para outros
2
 (HAUGEN, 1972, p. 325, 

tradução nossa).  

A partir da definição de Haugen, percepções diferentes da ecolinguística foram 

elaboradas, com uma aproximação maior ou menor da biologia ou, ainda, em uma 

vertente analítica, ora mais metafórica, ora mais pragmática.  

Calvet (1999) emprega o termo ―ecologia das línguas‖ para sublinhar a 

importância do estudo das línguas em seu meio ambiente social, político, econômico ou 

cultural.  

Na concepção de Calvet (1999), a abordagem ecolinguística consiste em 

―estudar as relações entre as línguas e seu meio ambiente, ou seja, primeiro as relações 

entre as línguas em si mesmas, depois entre as línguas e a sociedade
3
‖ (CALVET, 1999, 

p.17, tradução nossa).  

Calvet (1999) adota os termos e as representações da ecologia contemporânea e 

analisa o sistema das línguas do mundo a partir de três níveis: o da língua, o da 

população e o do meio. Ele define que ―as línguas, equivalentes às espécies, se 

organizam em populações que estão em relação constante com seu meio e evoluem em 

reação aos estímulos provenientes deste meio
4
‖ (CALVET, 1999, p. 102, tradução 

nossa).  

                                                           
2
 Do original: "[…] the study of interactions between any given language and its environnement. […]The 

true environnement of a language is the society that uses it as one of its codes. […] The Ecology of 

language is determined primarly, by the people who learn it, use it and transmit it to others". 
3
 Do original: "étudier les rapports entre les langues et leur milieu, c’est-à-dire, d’abord les rapports 

entre les langues elles-mêmes, puis entre les langues et la société".  
4
 Do original: ―les langues, equivalentes aux espèces, s’organisent en populations qui sont en relations 

constantes avec leur milieu, et evoluent en réaction aux stimulli parvenant de ce milieu”.  
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Paralelamente o autor mostra as correlações possíveis da ecologia com o estudo 

das línguas no sistema ecolinguístico. 

 A organização mundial das línguas (modelo gravitacional, por exemplo) 

corresponde à ecosfera
5
 na ecologia; 

 A organização mundial das línguas é um escalonamento de sistemas 

inferiores que deságuam sobre ecossistemas linguísticos que correspondem aos 

ecossistemas na ecologia; 

 Os ecossistemas linguísticos, ou seja, as relações entre línguas remetem 

aos nichos ecológicos.  

É dentro deste sistema ecolinguístico que as línguas se multiplicam, variam, se 

cruzam, se influenciam, colocam-se em concorrência ou em convergência. Este sistema 

está em inter-relação com o meio, que ―está constituído pela organização social, pela 

dimensão dos grupos de falantes, pelas funções ocupadas pelas línguas, pelo papel 

social de seus falantes, pelo grau de plurilinguismo deles
6
‖, etc. (CALVET, 1999, p. 

102, tradução nossa), fatores que podem exercer grande influência sobre a forma e o 

status das línguas.  

Nesse sentido, o autor propõe uma ecologia das línguas que permita dar conta 

das diferenças de status entre as línguas e organizá-las em um modelo ecológico e 

gravitacional que permitiria dar conta da relação de força entre as línguas, além de 

analisar com clareza as tendências ao monolinguismo de um sistema mundial de 

comunicação.  

De acordo com o modelo gravitacional de Calvet (1999), em torno de uma 

língua hipercentral, o inglês, cujos falantes têm uma forte tendência monolíngue, 

gravitam uma dezena de línguas supercentrais, cujos falantes, quando bilíngues, tendem 

a falar uma língua de mesmo nível ou o inglês. Em torno destas línguas supercentrais 

gravitam uma centena de línguas centrais, que por sua vez constituem o centro de 

gravitação de milhares de outras línguas periféricas. 

O autor supracitado explica que uma língua é considerada central em relação às 

línguas periféricas quando os falantes destas línguas aprendem a língua central como 

                                                           
5
 Entendida na Ecologia como o conjunto e a interação de todos os ecossistemas entre si 

(LUTZEMBERG, José. Ecologia. Do jardim ao poder. Porto Alegre, L&PM, 1985). 
6
 Do original: est constitué par l’organisation sociale, la taille des groupes de locuteurs, les fonctions des 

langues, le rôle social de leurs locuteurs, leur degré de plurilinguisme, etc. 
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segunda língua. Além disso, nem todas as línguas gravitam entre si. É preciso haver 

falantes bilíngues para que haja gravitação.  

Em outra vertente, tanto mais polêmica e não menos importante, Salikoko 

Mufwene (2001) fala de ―ecologia linguística‖. Para ele, ecologia aponta para um 

sentido particular que pouco remete ao ―meio ambiente‖, mas especificamente à 

biologia genética. Nesse sentido, uma língua é uma espécie da natureza, e como tal, 

encontra outras línguas, se reproduz, dando origem a outras novas línguas, ou 

desaparece. Diferente do que defendeu Darwin, Mufwene (2001) não fala de 

―sobrevivência do mais forte‖ e não emite qualquer julgamento de valor sobre as 

línguas. Para ele, as línguas sobrevivem enquanto podem adaptar-se a um meio 

ambiente econômico e ecológico em constante mutação. 

Mufwene (2001) considera duas razões para conceber a língua enquanto espécie:  

1) Uma espécie pode ver seu patrimônio genético se modificar, diversas vezes, 

ao longo de sua existência, o que ocorre, também, com uma língua que se modifica de 

acordo com a época e as gerações sem necessariamente desaparecer; e  

2) Tal qual as espécies parasitas, cuja sobrevivência depende de organismos 

hospedeiros, a sobrevivência das línguas depende do contexto social, cultural, 

econômico, nos quais elas evoluem. As línguas se transformam em função de seu meio 

ambiente.  

Assim, a teoria de Mufwene (2001) nos conduz a entender a ecologia linguística 

como um fenômeno de concorrência entre várias línguas, comparável a espécies 

biológicas. Algumas são favorecidas por um contexto econômico e ambiental, outras 

são desfavorecidas. Embora não haja língua melhor ou pior que outra, algumas se 

adaptam melhor que outras às mudanças econômicas e ecológicas.  

Mas essa teoria está longe de representar uma unanimidade. As críticas se 

estendem desde a concepção das línguas enquanto espécies, passando pelas diferentes 

formas de transmissão entre gerações, até o papel da intervenção humana nas línguas. 

Seguindo a linha inaugurada por Haugen (1972), Couto (2009, p.11) emprega o 

termo ecolinguística para referir-se ao ―estudo das relações entre língua e meio 

ambiente‖, conceito já empregado, anteriormente, por Calvet (1999) ao tratar da 

―ecologia das línguas do mundo‖.  

Segundo Couto (2009), a abordagem ecolinguística parte do grupo social (povo) 

que vive e convive em determinado território (T) com o objetivo de averiguar como os 

membros desse povo interagem através da língua (L). 
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Na perspectiva da ecolinguística tratada por Couto (2009, p. 15), a língua é ―o 

como os membros de uma comunidade interagem entre si‖ e o meio ambiente, por sua 

vez, constitui parte de um ecossistema que compõe o entorno físico no qual os 

organismos interagem.  

Nesse ecossistema denominado Ecossistema Fundamental da Língua (EFL) 

estão em relação direta um povo (P) que vive em um dado território (T) e interage por 

meio de uma língua (L). No cerne deste conjunto que conforma o EFL, povo e território 

compõem o meio ambiente linguístico. 

Este ecossistema maior compreende três outros: o ecossistema social, o 

ecossistema mental e o ecossistema natural da língua, no interior dos quais estão os 

respectivos meios ambientes. 

O meio ambiente social é constituído pela língua em relação aos membros da 

população, organizados socialmente; o meio ambiente mental engloba a totalidade 

formada pela língua e suas inter-relações com o cérebro; e o meio ambiente natural 

constitui-se do conjunto formado pela língua e seu entorno físico.  

Na análise da língua pelo viés da ecolinguística de Couto (2007, 2009, 2012), 

alguns conceitos da ecologia ganham destaque, entre eles o de ―diversidade‖, pois 

quanto mais espécies houver, mais rico, forte e duradouro será o ecossistema; o de 

―totalidade‖, implícita na noção de ―todo‖ de ecossistema; o de ―adaptação‖, cujo 

princípio é o da adaptação constante dos organismos ao meio ambiente a fim de evoluir, 

princípio que explica, entre outras coisas, a necessidade de aprendizagem de uma nova 

língua para adaptar-se a uma nova comunidade de fala e respectiva comunidade de 

língua; e o conceito de ―evolução‖ que se traduz nas transformações que sofrem as 

línguas ao longo do tempo.  

A abordagem da ecolinguística, por seu caráter multidisciplinar, se revela 

particularmente útil na análise de inúmeras situações multilíngues que se caracterizam 

pelas relações desiguais entre as línguas em presença, inclusive as que envolvem as 

línguas estrangeiras, as línguas regionais ou as segundas línguas. 

Neste trabalho, adotamos tanto a perspectiva de Calvet (1999), quanto a 

abordagem ecolinguística adotada por Couto (2009) por compreender que ambas 

oferecem perspectivas complementares que acolhem os objetivos deste trabalho. 

Comumente utilizada para explicar como uma língua interfere na outra, ou seja, 

como um sistema interfere no outro, ou ainda para mostrar como línguas híbridas teriam 

se formado, a perspectiva ecolinguística está sendo usada aqui neste trabalho não para 
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tratar destes fenômenos inerentes ao contato linguístico, mas para mostrar que os dados 

que compõem a ecolinguística fundamental de uma dada língua são de extrema 

relevância para o estabelecimento de uma política de ensino de línguas. 

Todo fenômeno linguístico tem seu espaço de contextualização e, nesse sentido, 

pode-se dizer que o contexto pode influenciar os processos linguísticos por meio de 

diferentes elementos condicionantes. Um engajamento levado a sério na perspectiva 

ecolinguística, a nosso ver, implica conceder lugar de centralidade na descrição do 

contexto e de suas relações ecossistêmicas com as línguas. Assim, em uma análise 

ecolinguística, o ponto de vista centralizador é exatamente o do contexto, no qual os 

processos linguísticos, as relações sociais, culturais e afetivas, desenvolvidas entre os 

sujeitos, são elementos determinantes e determinados.  

Nesse sentido, uma descrição minimamente elaborada de uma fronteira político-

linguística compreende os papéis sociais que as línguas ocupam, as interações sociais 

que ocorrem no meio e o espaço físico compreendido.  

A presença histórica da língua francesa, na fronteira franco-brasileira, situa essa 

língua num contínuo que a coloca em um extremo como língua oficial e materna, e em 

outro como língua segunda e estrangeira. Essa configuração, não apenas a identifica 

como língua de presença efetiva nas inter-relações entre os povos da fronteira, como 

veremos ao longo da seção a seguir, mas a coloca em lugar de destaque no âmbito da 

política linguística de ensino de língua estrangeira na região, fato que contrasta com a 

atual política linguística nacional para esse ensino, que privilegia o ensino do inglês e 

do espanhol e desconsidera as diferenças regionais. 

2.2 Amapá - uma “ilha” na faixa de fronteira brasileira 

É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr... 

Na esquina do rio mais belo, com a linha do 

equador. 

Fernando Canto e Zé Miguel 

 

Compreender o papel das línguas estrangeiras e a importância da língua francesa 

no seio da sociedade amapaense não se efetiva objetivamente sem que abordemos, 

mesmo que em linhas gerais, a história sociolinguística dessa comunidade ou que 

esbocemos um quadro sociopolítico e sócio-histórico que permita estabelecer, em uma 

linha temporal, as relações que se desenharam na faixa de fronteira que, ao mesmo 

tempo, separa e aproxima o Amapá da Guiana Francesa. É essa ancoragem sócio-
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histórica, econômica e geopolítica que nos permitirá apreender alguns elementos 

constitutivos da ecolinguística dessa região e nos dará fundamentos para interpretar 

dados da contemporaneidade.  

2.2.1 Das percepções do conceito de fronteira  

As fronteiras remetem a sentidos, sensações e sentimentos diversos, elas tanto 

podem indicar o início quanto o fim de alguma coisa, um limite espacial real ou virtual 

e, desta feita, designar representações tanto cognitivas quanto emocionais ou afetivas de 

fronteira. As fronteiras são linhas de demarcação (voluntária ou involuntária) cultural, 

política, econômica e, portanto, social. 

Machado (1998, p. 84) pondera que os marcos físicos que geograficamente 

delimitam e significam as fronteiras em sua relação puramente espacial, nada mais são 

senão referências simbólicas muito aquém do que significam para aqueles que nessas 

zonas habitam e, concretamente, enxergam ali um espaço de contato e de confluência 

cultural, étnica, social e linguística. 

Comumente concebidas como espaços de confluência entre estados nacionais, a 

realidade nos mostra que a concepção clássica de fronteira não basta para dar conta do 

conjunto de interações e representações que compõem estas regiões. Muito mais que 

mera linha demarcatória entre nações e culturas, as fronteiras afetam as pessoas de 

modos diferentes, atuando como elemento simbólico que demarca os espaços de uma 

nação e na criação de uma identidade única, marcada pelo encontro, pela 

heterogeneidade, pela diversidade. Em outras palavras, a ideia de fronteira se compõe 

da contradição entre o real e o simbólico, entre ser limite físico e ponto de interface ao 

mesmo tempo. 

Nessa mesma linha, Viaut (2004) coloca em evidência a tensão latente entre 

exofronteira
7
 e endofronteira

8
, que se influenciam mutuamente e se condicionam através 

do crivo de comportamentos e de representações das comunidades correspondentes. 

Ludi (1994), por sua vez, percebe as fronteiras linguísticas inicialmente como linhas de 

demarcação entre grupos sociais para, em seguida, observar que estas linhas são objetos 

                                                           
7
 A exofronteira compreende o limite linguístico tradicional externo, a língua herdada, transmitida in loco 

ou em relação com o território linguístico de origem, passando de geração para geração, bem como os 

limites instituídos, tendo por principal origem os fatos ou a realidade de ordem político-administrativa, a 

começar pela fronteira política.  
8
 A endofronteira linguística por sua vez concerne os fatos internos. Ela é mais um retrato da 

compartimentalização interna das línguas, dos limites determinados pela variação de uso, de acordo com 

as épocas, pela tradição, em dialetos e falares regionais.  
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dinâmicos na medida em que funcionam como lugar de encontro, continuamente 

redefinidos pelas comunidades.  

Para Ferrari,  

ainda que cada zona fronteiriça apresente singularidades, de maneira 

geral, podemos tomá-las como produto e condição de um conjunto de 

interações materiais e imateriais estabelecidas entre os fronteiriços e 

compreendê-las significa ir além da visão dos sujeitos com 

identidades diferenciadas [...] (2013, p. 88). 

Compreender as fronteiras, desse modo, implica, antes, adentrar no campo das 

inter-relações engendradas entre os sujeitos da e na fronteira. É nesse sentido que 

podemos afirmar que as fronteiras não se constituem em si mesmas. Percebidas no 

processo dinâmico que as manifestam, as fronteiras são dependentes dos agentes e dos 

intérpretes que somos diante do mundo. Isso implica dizer que elas, as fronteiras, só se 

constroem, representativamente, atreladas a uma forma de perceber e transformar os 

fenômenos que compõem o conjunto do qual fazem parte.  

Nesse contexto, é válido retomar a percepção de Bourdieu, 

a fronteira, esse produto de um acto jurídico de delimitação, produz a 

diferença cultural do mesmo modo que é produto desta: basta pensar 

na acção do sistema escolar em matéria de língua para ver que a 

vontade política pode desfazer o que a história tinha feito (1989, p. 

115). 

As regiões situadas ao longo das fronteiras têm suas próprias identidades que, 

normalmente, estão relacionadas com suas necessidades e características específicas e 

com a proximidade do país vizinho. Para reforçar estas identidades, é preciso 

conhecimento da língua que permita às pessoas contribuir para reforçar estas 

identidades. É preciso, portanto, uma aprendizagem (e um ensino) que considere as 

necessidades da sociedade, que se justifica por uma interpretação e uma perspectiva 

política. Assim,  

os responsáveis da formação devem, sobretudo, velar para que a 

aprendizagem e o ensino das línguas – de modo geral e nas regiões de 

fronteira, em particular – se coloquem a serviço do encontro, da 

compreensão e do entendimento entre diferentes culturas – e, portanto, 

principalmente com as culturas vizinhas
9
 (RAASCH, 2002, p. 18, 

tradução nossa).  

                                                           
9
 Do original: Les responsables de la formation doivent notamment veiller à ce que l'apprentissage et 

l'enseignement des langues – d'une façon général et dans les régions frontalières en particulier – se 
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A promoção do conhecimento de línguas estrangeiras nas regiões fronteiriças 

deve utilizar da oportunidade que oferece a vida cotidiana para fazer das línguas um 

meio de intercâmbio de interesses, de pontos de vista e de comportamentos específicos e 

frequentemente, diferentes.  

Na observância de que fronteiras nacionais não são idênticas e, tampouco, 

coincidem com as fronteiras linguísticas, é preciso saber ler as fronteiras: as origens, os 

movimentos, as mudanças, os encontros, determinar a interpretação que os homens 

fazem dela, entre outros. Para além do conhecimento conceitual é preciso sensibilidade 

para ―ler‖ outros modos de perceber e viver as fronteiras.   

2.2.2 A Fronteira franco-brasileira no limite de dois mercados 

A faixa de fronteira brasileira compreende 16.886 quilômetros de comprimento e 

150 quilômetros de largura, estendendo-se do Oiapoque ao Chuí, atravessando a floresta 

Amazônica ao longo da América do Sul. Ao longo dessa extensão se encontram 10 

países, 11 estados brasileiros, 588 municípios, 33 cidades gêmeas, 9 tríplices fronteiras, 

e, aproximadamente, 10 milhões de habitantes (BRASIL, 2009).  

Nesta faixa que corresponde a aproximadamente 27% do território nacional, o 

Amapá é uma ―ilha‖. Uma ilha no conjunto das zonas fronteiriças e das políticas 

públicas orientadas para as fronteiras brasileiras.  

Figura 1 - Faixa de fronteira brasileira 

 
 

Fonte: MRE 

                                                                                                                                                                          
mettent au service de la rencontre, de la compréhension et de l'entente entre les différentes cultures – et 

donc notamment avec les cultures voisines. 
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Dividindo 730 quilômetros de fronteira com um enclave europeu na América do 

sul - a Guiana Francesa
10

 - o Amapá parece ser um território desconhecido e quase 

despercebido no âmbito das políticas de integração regional nas quais o Brasil se 

insere
11

. Em qualquer busca mais acurada, no site do Itamaraty (Ministério das Relações 

Exteriores - MRE), é facilmente observável que a fronteira franco-brasileira parece ser 

um campo ―desterritorializado‖, porquanto não se inclui claramente em nenhum dos 

departamentos (DEU
12

, DAS-I
13

, DAS-II
14

, DACC
15

, DMAC
16

) que se ocupam das 

relações político-econômicas entre o Brasil e os demais países da América do Sul e 

Caribe. 

Isso se deve, obviamente, ao fato da Guiana Francesa estar geograficamente 

localizada na América do Sul, mas ser politicamente um território pertencente à Europa, 

e por isso mesmo, estar fora dos projetos de integração regional em curso nas Américas. 

Fato que logicamente não anula a existência concreta dessa fronteira. 

A faixa de fronteira configura-se historicamente como uma região abandonada 

pelo Estado brasileiro, economicamente pouco desenvolvida, marcada pelas 

dificuldades de acesso a bens e serviços públicos, pela falta de coesão social e outros 

problemas peculiares às regiões fronteiriças (BRASIL, 2011).  

De acordo com Porto e Silva (2009) e Porto (2010), a retomada do planejamento 

estratégico pelo governo federal brasileiro, através do Programa de Desenvolvimento da 

Faixa de Fronteira (PDFF) que propõe uma agenda concreta de intervenções nas áreas 

limítrofes, permite uma superação da visão de fronteira como ―espaço problema‖ e 

privilegia a região como um espaço pleno de oportunidades de desenvolvimento, de 

união com os países vizinhos e de valorização da cidadania.  

Nesse sentido é válido reafirmar que  

                                                           
10

 Como Departamento Ultramarino Francês, a Guiana Francesa conserva a língua oficial da França, os 

padrões socioeconômicos, padrões administrativos, alguns hábitos culturais da França metropolitana e a 

moeda do Mercado Comum Europeu. 
11

 De acordo com informações presentes no site do Itamaraty, o Brasil faz parte de 5 movimentos de 

promoção da integração regional entre países da América do Sul e Latina - UNASUL (União das Nações 

Sul-americanas), CALC (Cúpula da América Latina e do Caribe), CELAC (Comunidade dos Estados 

Latino-americanos e Caribenhos), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e ALADI (Associação Latino-

americana de Integração), porém, em nenhum deles aparecem acordos firmados entre o Brasil e a Guiana 

Francesa.  
12

 Departamento da Europa. 
13

 Departamento da América do Sul – I (Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai). 
14

 Departamento da América do Sul – II (Chile, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e 

Suriname). 
15

 Departamento da América Central e Caribe. 
16

 Departamento do México e América Central. 
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A fronteira deixa de ser elemento de separação e transforma-se em 

faixa de contato. Ali, não apenas começam e terminam as soberanias 

formais, mas, sobretudo, é o lócus da cooperação e integração cultural 

e comercial, do livre trânsito de pessoas, do compartilhamento de 

trabalho e de serviços e, em especial, da construção de um mercado 

comum (...) que permitirá à região sobreviver e ganhar escala para 

competir economicamente em um mundo tornado mais competitivo 

pela globalização (BRASIL, 2011, p. 18).  

É nessa perspectiva que o PDFF tem como objetivo propiciar, aos mais diversos 

segmentos socioeconômicos e culturais do país, uma integração ao processo de 

desenvolvimento nacional e inter-regional para que dele possam se beneficiar, em 

termos de melhoria da qualidade de vida, os seus habitantes. 

Todavia, em que pese às múltiplas realidades existentes ao longo do espaço 

territorial brasileiro e a consciência delas, pelo poder público central, conforme 

registrado nos seminários de fronteira, há uma tendência tradicional no direito brasileiro 

de privilegiar regras e leis uniformes para todo o território nacional (BRASIL, 2011), 

fato que resulta em que as regras aplicadas à fronteira com o Uruguai ou a Argentina 

também se aplicam à fronteira com a Guiana Francesa e o Suriname. Essa tendência 

reveste a faixa de fronteira de contradições e ambiguidades e revela desta forma, que a 

extensão do território brasileiro e sua diversidade demandam, em alguns casos, a 

construção de políticas públicas diferenciadas para cada zona territorial.  

Figura 2 - Fronteira franco-brasileira 

 
Fonte: MRE 

Sendo a única fronteira brasileira com um território pertencente à União 

Europeia, a fronteira franco-brasileira não raro vê-se excluída das negociações bilaterais 

entre países do cone sul, e dos acordos nelas estabelecidos, uma vez que suas relações 
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intergovernamentais passam primeira e, inevitavelmente, entre Brasil e França e não 

entre Amapá e Guiana Francesa. Não surpreende, portanto, que nos últimos seminários 

da faixa de fronteira, promovidos pelo Ministério das Relações Exteriores, raramente 

haja menção ou relato de ações desenvolvidas nessa fronteira.  

Vale ressaltar que no âmbito das relações bilaterais sul-americanas se 

desenvolveram programas como ―Escolas Bilíngues de Fronteira
17

‖, ―cidades-gêmeas‖ 

e de ―ensino de português e espanhol nas áreas fronteiriças‖. Projetos estes, já em 

adiantada fase de desenvolvimento, na maioria das áreas fronteiriças, mas apenas 

embrionários no Amapá, dadas, entre outras razões, às especificidades da fronteira 

franco-brasileira e ao fato de serem projetos diretamente vinculados à promoção do 

Mercosul e suas línguas oficiais.  

No limite entre mercados (Mercosul e União Europeia), o Amapá tem buscado 

afirmar e reforçar sua identidade sociocultural e linguística diferenciada das demais 

fronteiras brasileiras e construir mecanismos próprios de integração regional e 

propulsão econômica que resultem em melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.  

2.2.3 Panorama histórico da fronteira franco-brasileira  

Ao longo de sua história, o Amapá já pertenceu, mesmo que por curtos períodos, 

à Espanha
18

, a Portugal, à França e se firmou, por vontade de seu povo como território 

brasileiro. O Amapá é uma das 27 unidades federadas do Brasil. Situado no extremo 

norte, o Estado faz fronteira ao norte com a Guiana Francesa, a noroeste com o 

Suriname, ao sul e a oeste com o estado do Pará e a leste com o oceano Atlântico. 

Localizado estrategicamente na foz do Amazonas, o território que hoje 

corresponde ao Estado do Amapá, tem sua história marcada por eventos de exploração e 

tentativas de dominação estrangeiras. Por volta do final do século XVI, de acordo com 

Sarney & Costa (1999), ingleses, irlandeses e holandeses já haviam registrado visitas à 

foz do Amazonas, na região então denominada de Cabo do Norte. 

Segundo Porto (2010), a margem esquerda da foz do rio Amazonas tem 

historicamente atraído interesses externos, seja pelo domínio territorial, seja pelo uso de 

seus produtos ou pela fluidez ao interior do continente sul americano. A história da 

                                                           
17

 O projeto Escolas Bilíngues de Fronteira teve início em 2004 envolvendo cinco escolas brasileiras e 

argentinas localizadas em cidades fronteiriças (SC, PR e RGS).  
18

 Pelo Tratado de Tordesilhas o atual Estado do Amapá pertencia aos espanhóis. Durante a União Ibérica 

entre Portugal e Espanha (1580 e 1640) a região foi doada ao português Bento Maciel Parente, com o 

nome de Capitania do Cabo do Norte. 
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colonização desse espaço territorial se mescla com a história de sua definitiva anexação 

ao território brasileiro. Constantemente invadido e anexado a diferentes reinos, o 

Amapá só se torna definitivamente brasileiro com o Laudo Suíço em 1900
19

. 

A primeira tentativa europeia de explorar as terras amapaenses ocorre em 1544, 

quando Francisco Orellana é autorizado pelo rei da Espanha a explorar a região, mas a 

efetiva colonização da região do Amapá só começa verdadeiramente por volta de 1637, 

porquanto as sucessivas invasões inglesas
20

, holandesas
21

 e, posteriormente, francesas 

ameaçam a soberania luso-espanhola. 

De acordo com Sarney & Costa (1999) a colonização do Amapá pelos europeus 

só começa a consolidar-se com a concessão, em 1637, da Capitania do Cabo Norte pelo 

rei Filipe IV da Espanha e III de Portugal a Bento Maciel Parente, governador do 

Maranhão e Grão-Pará, que logo dá início ao povoamento de sua capitania. Quando 

Portugal volta a ser uma nação independente da Espanha, em 1640, a região do Amapá 

é anexada à capitania do Grão-Pará. 

No final do século XVII, os franceses já instalados na Guiana Francesa fazem 

suas mais sérias investidas para fixar domínios na margem esquerda do Amazonas, 

invadindo e dominando a área por cerca de 30 dias, tendo sido derrotados em mais uma 

batalha contra os portugueses. Com o Tratado de Utrecht, firmado em 1713, são fixadas 

as fronteiras entre as terras francesas e portuguesas na América no rio Yapoco
22

, mas a 

discussão entre França e Brasil sobre qual seria esse rio duraria quase duzentos anos. 

Preocupados com a vulnerabilidade da região, registrada em diversas 

correspondências entre o governo da capitania e o rei D. João, cabe ao Marquês de 

Pombal e seu irmão Mendonça Furtado adotarem medidas que visam à proteção da 

região em meados do século XVIII. Dentre elas, o envio de um destacamento militar 

para o povoado de Macapá, a construção da Fortaleza de São José e a elevação do 

povoado de Macapá à categoria de vila serão determinantes para a consolidação da 

região como território português e, posteriormente, brasileiro. 

                                                           
19

 Na Suíça, em 1900, a questão do Contestado Franco-Brasileiro dá ganho de causa ao Brasil. 
20

 Em 1604, Charles Leigh chega à margem esquerda do rio Oiapoque e toma posse da região em nome 

do rei da Inglaterra e funda ali a Colônia de Principium no monte Caribote que perdura até 1606. A região 

continua a ser explorada e ocupada pelos ingleses até por volta de 1617. 
21

 Os holandeses teriam começado a visitar a região por volta de 1598 e em 1610 já haviam construído 

fortes na região entre o Jari e Macapá. Os fortes foram destruídos em 1623 quando Bento Manuel Parente 

expulsou os holandeses da região. 
22

 Para a França, o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa seria o Rio Amazonas, bem mais ao sul. Com 

o Tratado de Badajós, assinado em 06 de junho de 1801, o limite passou a ser o rio Araguari, porém, 

analisando a perda de cerca de 50% do território, quase dez anos depois, os portugueses anulam o acordo 

e o limite volta a ser o rio Oiapoque.  
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Para Pombal e Mendonça Furtado era importante fortificar a entrada do 

Amazonas, cujo ponto inicial era a Vila de São José de Macapá. Coube a Fernando da 

Costa Ataíde Teive, em 29 de janeiro de 1764, o lançamento da pedra fundamental da 

Fortaleza de São José de Macapá, fortificação que constitui, nos dias atuais, um dos 

mais belos e preservados monumentos históricos do País. Em 19 de março de 1782, dia 

de São José, promoveu-se a inauguração oficial, cabendo à guarnição do baluarte, 

dedicado àquele Santo, as honras de dar a primeira salva de tiros. Para a construção da 

fortaleza muitos negros trazidos da Guiné portuguesa e índios da região foram 

escravizados. Além disso, para povoar o vilarejo foi enviado, em 1752, o primeiro 

grupo de colonos vindos dos Açores. Esse primeiro grupo era formado de 234 pessoas 

de um total de 486 açorianos. 

Objetivando ainda a colonização da região, em 1769, quando Pombal é obrigado 

a abandonar a fortaleza de Mazagão no Marrocos, funda-se no Amapá, com a 

transferência de 163 famílias de colonos portugueses vindos do norte da África, uma 

nova cidade chamada Mazagão. Com o tempo, uma parte da população da vila de Nova 

Mazagão migrou para Macapá e Belém e, outra parte fundou uma nova comunidade 

denominada Mazagão Velho, localidade que ainda hoje guarda alguns rituais da cultura 

africana e portuguesa da época
23

. 

Em 1885, um novo capítulo da disputa pelas terras amapaenses é escrito: A 

criação da República do Cunani.  

Figura 3 - Bandeiras da República do Cunani 

         

Fonte: Wikipédia 

Tratava-se do surgimento de um novo país, independente de Brasil e França, 

arquitetado por um grupo de aventureiros brasileiros e franceses. Localizada entre os 

                                                           
23

 A tradicional festa de São Tiago, de Mazagão Velho, retrata a batalha final entre mouros e cristãos, no 

Marrocos, que resultou na criação da cidade de Nova Mazagão no Amapá. A primeira encenação 

acontece em 1777, sete anos após a fundação da cidade.  
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rios Oiapoque e Araguari, a República do Cunani
24

 constituiu governo, pavilhão e 

moeda própria, mas teve uma curta duração. Por pressão de ambos os governos, ela foi 

extinta em 1887.  

A descoberta de ouro no município de Calçoene, em 1893, é outro episódio que 

reforçara o interesse dos franceses na região. A presença de garimpeiros guianenses em 

território brasileiro era comum e as riquezas minerais amapaenses passaram a ter grande 

importância para a economia da Guiana Francesa, local por onde se escoava o ouro para 

a Europa.  

Povoado por aventureiros, comerciantes e mineradores de todas as guianas e 

principalmente franceses, o município vai aos poucos sendo dominado pelos 

estrangeiros a ponto de os brasileiros serem impedidos de desenvolver atividades de 

garimpagem na região. Nessa ocasião surgem os grupos armados franceses e brasileiros, 

fato que vai culminar no conflito de 1895
25

. Diante do confronto que resultou em 

dezenas de mortos e feridos, casas queimadas e armazéns saqueados, os governos do 

Brasil e da França escolhem o governo da Suíça para mediar a questão dos limites entre 

o Cabo Norte e a Guiana Francesa. 

Em 01 de dezembro de 1900, o tribunal suíço dá razão ao representante 

brasileiro na questão – o Barão do Rio Branco – e valida os limites estabelecidos pelo 

Tratado de Utrecht, encerrando a disputa secular entre Brasil e França pelas terras 

amapaenses, à época, ainda parte do estado do Pará. 

Atrelado ao estado do Pará o Amapá permanece até 13 de setembro de 1943, 

data em que foi elevado à categoria de Território Federal. Em período de guerra, o 

objetivo da criação dos territórios federais era controlar as regiões de fronteira menos 

povoadas e desenvolvidas, bem como a saída das riquezas da Amazônia. 

Enquanto território, condição que se prolongou por 45 anos, o Amapá não 

possuía nenhum tipo de soberania. Todas as decisões governamentais eram oriundas do 

Governo Federal ou de seu representante legal
26

 e até a sua transformação em Estado 

com a Constituição de 1988, pouco foi feito pelo desenvolvimento de sua autonomia. 

Sua base econômica estava atrelada à chamada ―economia do contracheque‖.  

                                                           
24

 Para maiores detalhes sobre a República do Cunani, ver Sarney & Costa (1999).  
25

 O triunvirato. 
26

 Os governadores dos Territórios Federais eram indicados pela Presidência da República. A 1ª eleição 

para o governo do estado ocorreu em 1990.  
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É somente a partir da transformação de Território Federal em Estado que a 

sociedade amapaense passa a eleger seus próprios representantes, a ter sua própria 

constituição, a administrar seus recursos, a organizar sua economia e, até mesmo, a 

estabelecer relações autonomamente com seus vizinhos fronteiriços.  

2.2.4 Do lado de cá: O Amapá 

Em posição estratégica junto ao Caribe e a territórios ligados à União Europeia, 

o Amapá busca hoje tirar proveito de sua localização na entrada do rio Amazonas e da 

Amazônia brasileira. 

Geograficamente, a capital do Estado, Macapá, é a única capital brasileira 

cortada pela linha imaginária do Equador e banhada pelo rio Amazonas. Nela 

concentram-se mais de 50% da população do Estado, estimada pelo IBGE em 2011 

(Censo 2010) em 684.309 mil habitantes, dos quais, 89,8% são residentes na área 

urbana.  

Com 142.827,897 km
2 

de área e 16 municípios, o Amapá tem uma das menores 

densidades demográficas do país (4,69 habitantes por km
2
), ainda que apresente uma 

das maiores taxas de crescimento demográfico (cerca de 3,4% ao ano), devido, 

sobretudo, ao intenso fluxo migratório das últimas décadas. De acordo com o censo 

2010, o Amapá é o 2º estado brasileiro que mais cresceu em termos proporcionais. 

Tendo menos de 30% de sua população como nativos, o Amapá se caracteriza por ser 

um estado adotado por imigrantes de todas as partes do país.  

Figura 4 - Mapa do estado do Amapá - divisão por municípios 

                             

Fonte: IEPA 
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Dentre os municípios mais populosos, além da capital com 398.204 habitantes, 

estão Santana (101.262), Laranjal do Jari (39.942), Oiapoque (20.509), Porto Grande 

(16.809) e Mazagão (17.032).  

Os 16 municípios amapaenses estão interligados por duas rodovias federais, a 

BR 156 e a BR 210 e quatro estaduais: a AP-010, AP-020, AP-030 e a AP-070. A BR 

156 possui 822,9 km de extensão e atravessa diversos municípios, conectando a capital 

à cidade fronteiriça de Oiapoque. Ela faz parte do projeto de criação da Transguianense, 

isto é, uma rodovia de 2.346 km que deverá interligar as capitais dos estados do Amapá 

e de Roraima, passando pela Guiana Francesa, pelo Suriname e pela Guiana. A 

Transguianense faz parte de um projeto maior denominado Arco Norte. Sua 

inauguração está condicionada à pavimentação total da BR-156 e à construção da ponte 

binacional, já concluída.  

Figura 5 - Rodovia Transguianense 

 
Fonte: realidadesurbanas.blogspot.com.br  

A 2ª rodovia federal - a BR-210 - tem pouco mais de 471 km de extensão. Por 

ela se interligam os municípios de Macapá, Porto Grande, Pedra Branca e Serra do 

Navio, na divisa com o estado do Pará. Na prática, o Amapá não tem ligação terrestre 

(pontes
27

 ou estradas) com nenhum estado brasileiro. Entre o Amapá e qualquer outra 

unidade federada brasileira, só há transporte fluvial ou aéreo. A 1ª conexão terrestre do 

Amapá com um território contíguo é exatamente a Ponte Binacional que o interliga à 

Guiana Francesa.  

                                                           
27

 A ponte que deveria interligar o Amapá ao Pará, na divisa dos municípios de Laranjal do Jari e Monte 

Dourado, permanece em construção há mais de 14 anos.  
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Figura 6 - Ponte Binacional 

      
Fonte: GEA 

Em consequência, mesmo que seja muito comum, nos dias atuais, perceber o 

alto índice de migração para o estado, pela identificação das placas dos veículos que 

circulam nas cidades, aqueles que mais chamam a atenção são os automóveis 

provenientes da Guiana Francesa, com suas identificações em azul e branco, que por 

vezes cruzam nossas ruas na contramão.  

Figura 7 - Modelo de placa de veículo guianense  

 
Fonte: Wikipédia 

Em contrapartida, os rios constituem as verdadeiras ―estradas vicinais‖ da 

Amazônia. Em barcos pequenos ou grandes, em canoas, cascos, catraias ou batelões, 

com eles pode-se ir a qualquer localidade do Estado e transportar qualquer tipo de 

mercadoria ou passageiro. É através deles que entram carros e saem minérios, entram 

móveis e saem polpas de frutas; neles se instalam escolas, bibliotecas, hospitais e 

mesmo os tribunais itinerantes. Fontes de riqueza, de alimento e mesmo de contato, são 

os rios que ligam o Amapá ao Brasil.  

Em posição privilegiada, na foz do Amazonas, o porto de Santana representa 

também uma alternativa de navegação que promete alavancar as relações comerciais do 

estado com diversos países, com outros continentes e, também, servir de ponte entre 

estados brasileiros produtores de grãos, como é o caso do Mato Grosso e os países 

importadores, facilitando o escoamento da produção agrícola da Amazônia legal. Para 
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tanto, o CMA-CGM (primeiro armador na França e terceiro no mundo), será a principal 

empresa de contêiner em atuação no Estado.  

A economia amapaense está ancorada principalmente no setor terciário 

(comércio, educação, saúde, telecomunicações, serviços de informática, seguros, 

transporte, limpeza, alimentação, turismo etc.). A área de serviços representa 85,8% do 

PIB do Amapá. O comércio varejista é uma das principais fontes de renda do estado, 

representando quase 50% deste setor. Outro setor forte é aquele representado pelo 

serviço público que tem atraído cada vez mais pessoas de outras unidades federadas 

para a região
28

.  

O turismo ecológico tem se apresentado como uma área em desenvolvimento de 

grande potencial. Tendo a maior cobertura vegetal preservada do país, e diversas áreas 

de preservação
29

 (2 municipais, 5 estaduais e 12 federais), o turismo ligado às atividades 

na natureza como pesca esportiva, observação de pássaros, observação da flora 

amazônica, surf na pororoca, visitação às cachoeiras e, até mesmo, a pitoresca viagem 

de barco entre Macapá e Belém ou Santarém atraem um público seleto
30

 e basicamente 

estrangeiro. 

No que concerne à economia industrial, ela é quase inexistente, este setor 

representa cerca de 10% de toda a economia do Estado e o setor primário é, por sua vez, 

o menos significativo, correspondendo a 3,2%. 

Devido aos incentivos fiscais, a balança comercial do Amapá tem apresentado 

forte crescimento nos últimos anos, com destaque para as exportações de minérios 

(ouro, manganês e cromita), madeira e celulose, ainda que Macapá e Santana 

constituam uma zona de livre comércio com forte participação nas importações.  

Segundo estimativas do Banco Central do Brasil, com base em dados do PNAD 

(2008) baseados nos índices do IBGE (2007) o Amapá registra o maior IDH da região 

norte (0,780) e o 12º do país. A renda per capta média de R$ 525,00 é menor que a 

brasileira (R$ 668,00) e maior que a da região (R$ 440,00). 

Quanto aos aspectos educativos, dados preliminares do Censo 2010 apontam que 

92% da população amapaense, acima de 15 anos, é alfabetizada. O tempo médio de 
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 De acordo com dados da CAGED (2011) o Amazonas e o Amapá são os estados recordistas na geração 

de empregos do norte do país. No Amapá, em 2011, foram criados 131 mil novos postos de trabalho.  
29

 Algumas destas áreas constituem territórios indígenas que só podem ser visitadas com autorização da 

FUNAI e do IBAMA. 
30

 No sentido de não se tratar de um turismo de massa, mas de um público com objetivos bastante 

específicos.  
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escolaridade do amapaense é de 8 anos de estudos, acima da taxa média da região norte 

(6,7) e mesmo do Brasil que é de 7,2 anos. Porém, se por um lado no Amapá registra-se 

um dos maiores índices de investimentos por aluno do País, (cerca de R$ 3.752,39), 

segundo dados do MEC/INEP, por outro, é onde há uma das menores taxas de 

professores com formação superior nos primeiros anos de ensino (da creche à 5ª série).  

Estes índices estão diretamente relacionados ao pouco investimento feito no 

ensino superior durante os 45 anos em que o Amapá esteve sob a administração direta 

do Governo Federal. Nenhuma universidade foi criada nesse período (a 1ª universidade 

do Estado - UNIFAP - só abriu seus primeiros cursos na década de 1990) e todos os 

amapaenses que frequentaram um curso superior, até o final da década de 80, tiveram 

que se deslocar para outras unidades da federação, principalmente para o vizinho estado 

do Pará.  

Atualmente o Amapá conta com apenas 2 universidades públicas: A 

Universidade Federal do Amapá – UNIFAP – criada em 1990 e a Universidade do 

Estado do Amapá – UEAP – inaugurada em 2005, além do Instituto Federal do Amapá - 

IFAP, fundado em 2008. 

Etnicamente o Amapá possui uma população bastante miscigenada, razão pela 

qual está constituída com 74,4% de pardos, 20% de brancos, 4,5% de negros e 0,8% de 

indígenas, números que revelam, por um lado, uma completa inversão numérica dos 

grupos étnicos que deram início à colonização, uma vez que os indígenas e negros estão 

reduzidos a um contingente minoritário e, por outro, indicam uma forte mesclagem 

entre negros, índios e brancos.  

Os primeiros negros africanos começaram a chegar ao Amapá por volta de 1751, 

vindos como servos de famílias portuguesas que vieram habitar a região, provenientes 

principalmente do Maranhão, da Bahia e do Rio de Janeiro. Muitos destes escravos 

foram morar no quilombo do Curiaú
31

, mas o maior contingente de negros foi trazido 

em 1765 para a construção da Fortaleza de São José de Macapá. 

Quanto aos primeiros donos da terra, a população ameríndia, habitam o Amapá 

atualmente 5 grupos descendentes das nações Tucujus, Maraon e Aroaqui: Os Palikur, 

os Galibis Kaliña, os Galibis Marworno, os Karipunas e os Waiãpis. 

Os Palikur compõem, atualmente, uma população de 1.293 indivíduos
32

. Os 

primeiros dados históricos deste grupo, indicando que habitavam o norte da foz do rio 
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 Atualmente o Curiaú é uma área de proteção ambiental e uma área quilombola demarcada. 
32

 Dados do Censo 2010. 
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Amazonas, datam do início do século XVI. Durante os séculos subsequentes, os Palikur 

mantiveram contato com exploradores franceses, ingleses e holandeses na região, em 

alguns casos aliando-se a eles contra os portugueses, fato que levou estes a persegui-los 

como inimigos e a exterminar um grande número de indígenas. Os Palikur são falantes 

nativos de uma língua arawak, o pa’ikwaki. Eles falam além da língua nativa, nas 

relações comerciais, políticas e sociais, fora das aldeias, o português, o francês e o 

patuá
33

 (CAPIBERIBE, 2011). 

Os Karipunas somam 2.421 pessoas (FUNASA, 2010) estabelecidas em aldeias 

e cidades do Brasil e da Guiana Francesa. Habitantes de uma área rica em pescado e de 

caça
34

 abundante, além de propícia para a agricultura, os Karipunas tem uma importante 

participação na economia das cidades da fronteira, fornecendo regularmente produtos 

como farinha de mandioca, goma de tapioca, tucupi e frutas. Eles falam o português e o 

patuá.  

Os Galibis-Marworno, por sua vez, têm uma população de 2.241 indígenas 

(FUNASA, 2010), a maior parte desta comunidade vive no vale do rio Uaçá, no 

município de Oiapoque. Este grupo constituiu-se no século XVII a partir de antigas 

missões jesuíticas da Guiana Francesa e grupos indígenas foragidos de caçadores de 

escravos. Hábeis construtores de canoas, os Galibis Marworno as vendem em toda a 

região de Oiapoque e Saint Georges. Esse Grupo tem como língua materna uma 

variação do créole guianense, o patuá ou kheuol, idioma que se caracteriza como língua 

franca entre os grupos indígenas da região. Há registros, porém, na literatura
35

 que 

relatam diferenças fonéticas e lexicais entre o patuá dos Karipuna e dos Galibis-

Marworno. 

Os Galibis
36

 do Oiapoque (Kaliña) registram a menor população indígena do 

Amapá, apenas 65 pessoas. Provenientes da Guiana Francesa, no início dos anos 1950, 

eles adotaram o Brasil por nação. Este grupo mantém parcialmente sua língua original, 

mas a maioria das crianças e jovens já não conhece a língua de seus antepassados, os 

mais antigos, por sua vez falam também o francês. Muitos indígenas falam o patuá, 

alguns o patuá holandês e todos são falantes do português. 
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 Patuá, neste texto, é a denominação de um crioulo de base francesa utilizado nos dois lados da fronteira 

franco-brasileira. Embora proveniente do termo ―patois‖ originado na França, não faz referência a noção 

conceitual do termo.  
34

 A caça é permitida e apreciada na Guiana. Os Karipunas podem vender suas caças nos mercados na 

Guiana, mas não no Brasil. 
35

 Francisca Montejo (CIMI), Ruth Montserrat (UFRJ) e Marcio Silva (UNICAMP) realizaram um estudo 

dessa variação do crioulo guianense, na década de 1980. 
36

 Dados Censo 2010. 
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Os Waiãpis
37

 são 905. Originários da região do baixo rio Xingu, esse grupo 

migrou há cerca de um século para as áreas das cabeceiras e afluentes dos rios Jari, 

Amapari e Oiapoque, ocupando assim áreas que abrangem tanto o estado do Amapá 

quanto a Guiana Francesa. Os Waiãpis falam uma língua do tronco tupi-guarani. Eles 

seriam os únicos representantes dessa família linguística na região. Boa parte dos 

homens fala também o português, mas mulheres e crianças, não.  

Atualmente os Waiãpis vivem basicamente da agricultura, utilizando técnicas 

tradicionais de queima e coivara em um sistema de mutirão denominado de pusiró, cujo 

principal produto é a mandioca. 

De modo geral, podemos considerar então 6 línguas sendo utilizadas entre 

comunidades, com graus diferentes de uso, no estado do Amapá: o português brasileiro, 

o francês, o paikwaki, o kheuol, o créole guianense e a língua indígena waiãpi.  

2.2.5 Do outro lado do Rio: La Guyane Française 

Considerada uma das 7 regiões ultra periféricas
38

 da União Europeia, a Guiana 

Francesa é oficialmente um território francês na América do sul. Situado entre o Brasil e 

o Suriname ele divide 520 km de fronteira com o Suriname e cerca de 700 km com o 

Brasil, constituindo-se esta última na maior fronteira de um departamento francês.  

Tendo pouco menos de 90.000 km
2
,
 
divididos em 22 municípios, a Guiana 

Francesa é o maior departamento francês em superfície (equivalente a 16% do território 

metropolitano) e, proporcionalmente, o menos povoado. Com uma população estimada 

em 232.223 habitantes
39

, a Guiana Francesa tem uma baixíssima densidade demográfica 

(menos de 3hab./km
2
) e a maioria da população está concentrada na capital, Caiena. 

A progressão demográfica guianense, no entanto, é acentuada, cerca de 3,6% ao 

ano, a maior dentre todos os departamentos franceses e das regiões ultra periféricas. 

Para Mureau (2011), este crescimento está relacionado principalmente a uma alta taxa 

de natalidade e não exatamente à migração, ainda que esta seja altamente relevante.  
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 Dados Censo 2010. 
38

 O conceito de região ultra periférica nasceu do reconhecimento de dificuldades permanentes que 

atingem algumas regiões europeias e que dificultam o desenvolvimento econômico: distanciamento, 

insularidade, superfície, relevo, clima difícil e dependência econômica. Étude du besoin guyanais: 

“Égalités des chances sur le territoire européen: le besoin guianais”, 2004. 
39

 Dados da Câmara de Comércio e da Indústria da Guiana -CCIG- de 2010. 
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A Guiana tem uma longa tradição de imigração, sua população, segundo 

estimativas do INSEE
40

, é composta por 38% de créoles
41

, 6% de Bushinengue
42

, 5% de 

indígenas, 10% de franceses metropolitanos, 4% de antilhanos, 4% de chineses, 1% de 

Hmongs
43

 e outros 32% de diferentes outros grupos, entre os quais, os brasileiros. Do 

total da população da Guiana Francesa, cerca de 30% é composta de estrangeiros. 

Quanto ao cenário linguístico, de acordo com Alby e Léglise (2007), há cerca de 

30 línguas sendo utilizadas na Guiana Francesa, independente de sua classificação como 

primeira ou segunda língua, conforme tabela abaixo: 

Quadro 1 - Línguas faladas na Guiana Francesa 

6 Línguas indígenas  kali’na, wayana, wayampi, palhikwaki ou 

palikur, lokono 

ou arawak, teko ou émerillon 

5 Crioulos de base francesa  crioulo guianense, crioulo haitiano, 

crioulo martiniquense, crioulo 

guadalupeano, crioulo de Saint-Lucie 

4 Crioulos de base inglesa Nenge(e) e suas variações (aluku, ndyuka, 

pamaka e sranan tongo 

1 Crioulo de base inglesa relexificado pelo 

português  

Saamaka  

5 Línguas europeias  Francês, português, inglês da Guiana, 

holandês do Suriname e espanhol de Santo 

Domingo e países sul-americanos.  

3 Línguas asiáticas  Hmong, hakka e cantonais 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Alby e Léglise (2007)  

Considerada como ―verdadeira e única‖ porta de entrada potencial da Europa na 

América do Sul, a Guiana sofre de um ―enclavamento‖ que diminui consideravelmente 

as vantagens de sua posição geoestratégica. O isolamento relativo ao continente europeu 

e a França hexagonal é agravado pela situação de quase monopólio das companhias de 

transporte aéreo
44

 e marítimo; por outro lado, a comunicação com o restante da América 

Latina é dificultada pelo baixo número de bases estruturais portuárias e aeroportuárias
45

. 
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 Institut Nacional de la Statístique et des Études Économiques.  
41

 Créoles são todos os descendentes de escravos africanos, mestiços ou não. Porém, eles mesmo 

distinguem os créoles guianenses dos não guianenses (guadalupenses, martiniquenses, haitianos). 
42

 Negros descendentes de antigos escravos surinamenses que teriam se rebelado e ido morar, como seus 

ancestrais, na floresta. É em razão de seu modo de vida que eles ficaram conhecidos como bush negroes 

ou nègres des bois – negros das matas.  
43

 Comunidade de descendentes asiáticos provenientes do sul da China, do norte do Vietnã ou do Laos. 

Na Guiana, eles chegaram como refugiados em 1977, com o propósito de povoar a Guiana e fortalecer a 

agricultura, principalmente a plantação de arroz.  
44

 Há apenas um voo diário entre Caiena e Paris operado pela companhia Air France. 
45

 Entre a Guiana Francesa e o Brasil há dois voos semanais entre Caiena e Belém, realizados pela Air 

Caraibes. 
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Uma grande expectativa se concentra no eixo transamazônico, uma vez que a ligação da 

Guiana com o Brasil através da ponte construída sobre o rio Oiapoque abre espaço para 

novas perspectivas nas relações econômicas na região.  

Para o governo francês, de acordo com Mureau (2011) a posição geoestratégica 

da Guiana Francesa na América do Sul permanece largamente subexplorada não apenas 

em termos de intercâmbios comerciais, mas, também, culturais, técnicos ou 

universitários. 

A exemplo do Amapá no lado brasileiro, a economia guianense está baseada no 

setor terciário, no funcionalismo público
46

 e, principalmente, na atividade espacial 

desenvolvida na Base Espacial de Kourou. O desenvolvimento dos setores primários e 

industriais se vê limitado pelo distanciamento da metrópole e isolamento regional. Em 

contrapartida, a Guiana tem vivenciado na última década, uma fase de crescimento 

econômico que contrasta com o contexto internacional e, sobretudo, o europeu.  

Em 2011 o crescimento econômico da Guiana, segundo dados do INSEE-

CEROM, atingiu o patamar de 4% ao ano, bem acima da média nacional francesa de 

1,7%. Com um PIB
47

 de 2.931 milhões de euros, a Guiana quase dobrou seu 

crescimento nos últimos 15 anos. Esse crescimento, segundo Mureau (2011), se explica 

por um lado, pelo forte investimento em infraestrutura, pelo avanço do setor imobiliário, 

pelo aumento das despesas com equipamentos no setor privado e pela fase excepcional 

da atividade espacial. 

Contraditoriamente, porém, o nível elevado de desemprego, 21,1% em 2010 

ainda representa um grande desafio. A alta taxa de natalidade, aliada a um baixo grau de 

escolaridade (40% da população é analfabeta ou semianalfabeta) e uma população com 

menos de 20 anos, que alcança cerca de 45% do total, concorrem para compor o quadro 

atual de desemprego na região que está muito acima da média nacional francesa. 

Estes dados contrastam com as possibilidades de formação profissional que são 

oferecidas na Guiana Francesa, tanto nas áreas técnicas no ensino de nível médio, 

quanto na formação superior. A AFPA
48

 oferece formação profissional aos 

desempregados em diversas áreas (mecânica, informática, construção civil, 

secretariado). A UG (Universidade da Guiana) oferece profissionalização através de um 

programa de formação continuada – o SMA. O programa anual de formação do 
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 Dados do INSEE indicam que 30% dos trabalhadores da Guiana ocupam um cargo público. 
47

 Dados da AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento.  
48

 Associação para a Formação Profissional de Adultos na Guiana.  
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IRDTS
49

 oferece formação em áreas sociais (assistentes sociais, educadores infantis, 

educadores especialistas) e o CFPPA
50

 oferece cursos profissionalizantes de curta e 

longa duração, além de diversos outros. 

Quanto ao ensino superior, o polo da antiga Universidade Antilhas-Guiana 

(UAG), que se estendia a 3 regiões: Martinica, Guadalupe e Guiana Francesa, tornou-se, 

em 1º de janeiro de 2015, a Universidade da Guiana (UG), assumindo, assim, todas as 

funções do ensino superior na região. Herdeira de seis institutos, o Instituto 

Universitário de Tecnologia, o Instituto Universitário de Formação de Professores, o 

Instituto de Ensino Superior da Guiana, o Instituto de Preparação à Administração Geral 

e o Instituto de Estudos Judiciários, a UG oferece 31 formações em cinco áreas: Artes, 

Letras e Línguas, Ciências da Saúde, Ciências e Tecnologia e Ciências Jurídicas e 

Econômicas. 

Vale salientar ainda, que na Guiana Francesa, a maioria da população (créole, 

sobretudo, e indígena) é bilíngue, falante do crioulo guianense e do francês, com 

diferentes graus de domínio destas línguas, porém, de acordo com Rattier & Robinson 

(2010, p. 05), já é possível encontrar jovens guianenses francófonos monolíngues, 

devido ao aumento e a obrigatoriedade do período de escolaridade e ao papel importante 

que ocupa a televisão como fonte de lazer para os jovens.  

2.2.6 A Cooperação Transfronteiriça franco-brasileira – Amapá e Guiana 

Francesa 

Decorridos mais de 100 anos da definição dos limites fronteiriços entre o Brasil 

e a França, as iniciativas oficiais entre as duas nações, visando promover a integração 

socioeconômica e cultural entre os povos, caminham a passos lentos, fato que não 

impediu, entretanto, o estabelecimento de relações e vínculos entre brasileiros e 

franceses na região. Os intercâmbios interpessoais, culturais e comerciais sempre 

estiveram presentes entre os povos, embora, por muito tempo, tenham sido ignorados 

por seus governos. 

As relações sociopolíticas, linguísticas e culturais entre as populações 

fronteiriças do Amapá (Brasil) e da Guiana Francesa (território Francês) sempre 

estiveram permeadas por inúmeros conflitos de diferentes ordens. As relações 

interpessoais, nem sempre amistosas, escamoteiam os preconceitos sociais e culturais 
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 Instituto Regional de Desenvolvimento do Trabalho Social. 
50

 Centro de Formação Profissional e de Formação Agrícola. 
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entre as comunidades; as relações desiguais no controle das fronteiras estabelecem uma 

animosidade constante para com os brasileiros, imigrantes, clandestinos ou não.  

Se a entrada dos brasileiros na Guiana (além-fronteiras) é vista como uma 

ameaça e uma concorrência desleal no mercado de trabalho, a presença francesa no 

Brasil é sinônimo da entrada de euros no mercado local, quase sempre apreciada, 

embora, em contrapartida, exponha a desigualdade de relações políticas e econômicas, 

uma vez que não existe controle de entrada na fronteira brasileira, nem de pessoas, nem 

da moeda europeia. 

Por outro lado, as ações implementadas nos últimos 15 anos através dos projetos 

de cooperação transfronteiriça, visando promover a integração comercial entre as 

regiões, intensificou não apenas as relações entre os povos, mas, e fundamentalmente, a 

busca pelo conhecimento linguístico-cultural do país vizinho. 

Os primeiros esboços políticos de integração regional na fronteira franco-

brasileira datam de meados da década de 1990, engendrando novos usos políticos dos 

territórios envolvidos e imprimindo uma nova dinâmica nas relações bilaterais. Segundo 

Silva & Ruckert (2009) o primeiro passo para a metamorfose fronteiriça foi a 

elaboração do Acordo Quadro Franco-brasileiro e sua subsequente assinatura em 28 de 

maio de 1996. 

Em novembro de 1997
51

, durante o encontro entre os presidentes da França, 

Jacques Chirac e do Brasil, Fernando Henrique Cardoso em Saint-Georges, às margens 

do rio Oiapoque, as bases da cooperação entre Guiana e Amapá, França e Brasil, 

Mercosul e União Europeia foram lançadas. Nessa ocasião, seis eixos prioritários foram 

definidos: pesquisa e desenvolvimento tecnológico; energia e transporte; 

desenvolvimento sustentável; saúde; educação, cultura e esportes. 

Como ações de interesse comum a serem desenvolvidas por ambas as partes, 

dentre outras, constavam: 

 A conclusão das rodovias RN2 (na Guiana) e a BR-156 (no Amapá); e o 

estudo da construção de uma ponte internacional;  

 O estabelecimento de ligação aérea, marítima e fluvial entre as capitais 

Macapá e Caiena; 

 A integração energética na região fronteiriça; 
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 Anexas a este documento estão: a Ata da I reunião franco-brasileira de consultas sobre cooperação 

transfronteiriça e a Declaração de intenção entre os governos do Amapá e da Guiana Francesa. 
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 O estudo das possibilidades de simplificação dos entraves 

administrativos e alfandegários para impulsionar as relações econômicas; 

 O estudo conjunto sobre a proteção ambiental da Bacia do Oiapoque e 

das regiões adjacentes no Amapá e na Guiana, bem como das áreas a serem protegidas 

nas zonas contíguas; e 

 O estímulo do ensino do português na Guiana e do francês no estado do 

Amapá.  

As primeiras reuniões transfronteiriças já deixavam entrever que a primeira 

grande necessidade estava em facilitar o encontro e, por conseguinte, a comunicação 

entre os povos, condição que estava baseada no domínio das línguas oficiais da região. 

Assim, dentre os principais eixos da cooperação educativa estavam: A 

redefinição dos programas de ensino de língua estrangeira, a formação de professores, o 

desenvolvimento conjunto na área da pesquisa e aplicação de tecnologias educacionais, 

a fomentação de intercâmbio linguístico-cultural regular entre o Amapá e a Guiana e a 

realização de ações conjuntas no âmbito da educação ambiental, para a saúde, para a 

cidadania e formação profissional. 

A partir de março de 1999, data da assinatura do Acordo-Quadro 

Transfronteiriço entre Amapá e Guiana Francesa, diversas ações se sucederam 

estreitando laços entre amapaenses e guianenses. A cooperação na fronteira estava 

baseada em 5 campos, dentre os quais se destacaram a educação, a cultura e o esporte. 

De 19 a 22 de maio de 1999, ocorre o Salão do Livro de Caiena que teve o Brasil 

como convidado de honra, representado na ocasião por diversos escritores brasileiros e 

amapaenses. A partir desta data diversas missões de caráter institucional foram 

organizadas permitindo aos parceiros culturais das duas regiões se conhecerem e 

descobrirem suas instituições político-administrativas e seus respectivos problemas 

comuns. 

De 27 de outubro a 1º de novembro de 1999 ocorre a 1ª Semana Cultural da 

Guiana Francesa no Amapá, da qual participaram 27 grupos artísticos ou associações, 

realizando diversas apresentações, em diferentes esferas culturais: música, dança, artes 

plásticas, moda, gastronomia etc. Na biblioteca Elcy Lacerda realiza-se um salão do 

livro, onde foi possível apreciar pela primeira vez os contos populares da Guiana. Este 

teria sido o primeiro encontro oficial da população amapaense com as tradições dos 

povos da Guiana, o que permitiu, entre outras coisas, perceber as origens e 

manifestações culturais comuns. 
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A Semana Cultural do Amapá na Guiana ocorreu de 25 a 30 de julho de 2000. 

Ela foi marcada pela inauguração de um obelisco criado por artistas plásticos da escola 

de arte Candido Portinari, simbolizando a construção cultural dos dois povos e de suas 

raízes negras e ameríndias. 

O encontro da escola de música Walquíria Lima (do Amapá) e a Escola 

Nacional de Música Edgar Nibul (da Guiana) foi frutífero. De 1999 a 2000, três 

intercâmbios se realizaram e uma convenção foi assinada para estimular o ensino e a 

difusão musical.  

De 1996 a 2002, a cooperação transfronteiriça avançou continuamente nos mais 

diferentes setores: da segurança pública à pesquisa medicinal, do atendimento médico-

hospitalar à agricultura. Com efeito, o amadurecimento da cooperação no âmbito 

institucional levou pouco mais de 5 anos para se ver traduzida em ações concretas. 

Como não poderia deixar de ser, visto que se constitui em base fundamental nas 

relações, o aprendizado das línguas, francês no Amapá e português brasileiro na Guiana, 

foi amplamente incentivado pelas autoridades e requerido pela população. A atualidade 

nos mostra que foi na esfera educativa e cultural que a cooperação se mostrou mais 

evidente e duradoura. 

Como um dos principais eixos balizadores das relações bilaterais, o setor 

educativo, centrado principalmente na aprendizagem da língua do país vizinho foi um 

dos campos mais beneficiados pela cooperação transfronteiriça. 

A criação de um centro de ensino de língua francesa em 1999, público e gratuito, 

acolhendo todos os setores sociais, vai estabelecer novas bases na relação com o país 

vizinho e com sua língua, delineando uma política linguística educativa de ensino de 

LE, e revelar-se um sustentáculo da língua e da cultura francesa no estado do Amapá. 

Porém, uma vez que políticas públicas não se sustentam sem o devido apoio político e 

social, mesmo as ações no campo educativo vivem momentos de instabilidade diante 

das novas diretrizes politico-linguísticas brasileiras. 

Diferente do que ocorreu no final da década de noventa e início dos anos 2000, o 

ensino de francês no Amapá se confronta com diretivas locais e nacionais que, 

claramente, configuram uma mudança na orientação da política linguística de ensino de 

língua estrangeira no Estado. 

No setor educativo, ao longo dos últimos 15 anos, podemos destacar 3 períodos 

distintos nas relações entre o Amapá e a Guiana Francesa. O recorte que fazemos neste 

trabalho compreende o período de 1997 a 2002, de 2003 a 2008 e de 2009 a 2012, 
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recorte este que se justifica não apenas pelas ações político-linguísticas, mas também 

pela relação que se estabelece com os vieses das políticas governamentais
52

. 

Tratando especificamente do ensino da língua francesa podemos dividir as ações 

de caráter linguístico-educativo em três momentos distintos e quatro eixos (formação 

pedagógica, intercâmbios técnicos e linguísticos e infraestrutura).  

Identificamos o período de 1997 a 2002
53

 como o de maior impulso nas relações 

transfronteiriças, sobretudo no que concernem às ações de implementação da política 

linguística claramente adotada e defendida pelo Estado. 

1) Formação pedagógica:  

 Em 1997, o grupo piloto
54

 que coordenaria a implantação do ensino do 

francês na rede pública de ensino do estado do Amapá participa da primeira formação 

pedagógica organizada na Guiana pelo CEFISEM
55

denominada ―une passerelle vers 

l’avenir‖; 

 De 1998 a 1999, o Governo do Estado do Amapá (GEA) promove, em 

cooperação com a Universidade Federal do Amapá e a Universidade Federal do Pará 

(UFPA), a primeira formação de professores de francês, visando, fundamentalmente, a 

implantação do Francês Língua Estrangeira (FLE) nas escolas da rede estadual. 

Formaram-se, ao final do curso, 20 professores; 

 Compreendendo que o número de professores seria insuficiente para 

atender a demanda, foi criado em 1999, o Centro Estadual de Língua e Cultura Francesa 

Danielle Mitterrand que inscreveu em seu primeiro ano cerca de 2000 (dois mil) alunos 

divididos nos três turnos;  

 Ainda em 1999 o Groupement des Retraités Éducateurs Sans 

Frontiéres
56

 (GREF) assina acordo com o governo estadual para assegurar a formação 

continuada dos professores de francês do Estado. Entre 2000 e 2002 foram realizados 6 

módulos de cursos de aperfeiçoamento para os professores da rede estadual. O 

programa foi renovado por três vezes e durou até 2007; 
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 Após 8 anos de um governo explicitamente favorável às relações transfronteiriças (1994-2002), o 

Amapá vivenciou igualmente 8 anos de governo de uma linha diametralmente oposta (2002 – 2010).  
53

 Anexas a este trabalho estão as atas preparatória e final da III reunião de cooperação transfronteiriça 

Brasil-França  
54

 Em 1997, já professora da rede estadual de ensino, tive oportunidade de formar o grupo piloto 

responsável pela implantação da disciplina língua francesa na grade curricular de ensino no Amapá. 

Compunham o grupo os professores: Eduiza Naif, Kelly Day, Raimunda Holanda Lhorens, Suely da 

Silva, Patrícia Lyra, Leonaide Campos Soares, Maria da Luz Moratal e Vital de Freitas.  
55

 O CEFISEM é um centro de formação e de fnformação para a escolarização dos filhos de migrantes da 

Guiana. 
56

 Grupo de Educadores Aposentados sem Fronteira. O relatório de ações está anexo a este trabalho. 
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 No período de 2000 a 2002, um segundo acordo entre o GEA, a UNIFAP 

e a UFPA promove a formação de cerca de 100 (cem) professores de língua francesa 

que foram inicialmente incorporados ao quadro do Estado através de contratos 

administrativos e posteriormente através de concurso público. Estava, portanto, 

consolidada a implantação do ensino de FLE no estado do Amapá. 

2) Intercâmbio técnico:  

Priorizando a troca de experiências e procedimentos técnicos e metodológicos, 

diferentes ações foram implementadas no campo do ensino do FLE. A principal delas 

foi a construção, sob a orientação do GREF, do manual ―Portes Ouvertes”, para ser 

adotado pelas escolas de ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e no primeiro ano do ensino 

médio. 

3) Intercâmbio linguístico de docentes e discentes:  

No período de 1996 a 2002, mais de 100 alunos amapaenses participaram de 

intercâmbio na Guiana Francesa; 30 alunos participaram de intercâmbios na França 

metropolitana, 120 alunos guianenses estiveram no Amapá; 53 professores participaram 

de intercâmbios na Guiana ou na França metropolitana e 25 professores guianenses 

fizeram estágio de português língua estrangeira no Amapá. 

4) Infraestrutura (física, técnica e pedagógica):  

O investimento feito pelo Estado para colocar em prática a política linguística 

educativa defendida se reflete nas ações resultantes: 

 Criação do espaço físico e aquisição de equipamentos para o 

funcionamento do Centro de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand; 

 Investimento financeiro na formação de 120 professores de francês para a 

rede pública; 

 Aquisição de acervo bibliográfico e confecção de material didático 

próprio. 

Além das ações do poder público estadual, temos ainda, nesse período, a 

abertura das primeiras vagas para professor de francês na Universidade Federal do 

Amapá e a formação das primeiras turmas em dupla licenciatura português/francês.  

Até 2002, além da importância acordada ao processo de cooperação e integração 

regional, aparentemente havia clareza quanto ao papel fundamental que as línguas 

portuguesa e francesa ocupavam nesse processo.  

No período de 2003 a 2008 notou-se um claro arrefecimento nas relações 

bilaterais, sobretudo no setor educativo, ainda que algumas ações pontuais tenham 
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ocorrido. Dentre elas, a de maior relevância foi a abertura da licenciatura 

português/francês na Universidade do Estado do Amapá - UEAP. 

Observamos essa fase como um período de quase estagnação. As reuniões 

bilaterais transfronteiriças que tiveram suas primeiras edições em 1997, 1999 e 2002, 

não foram reeditadas no período de 6 (seis) anos, de 2003 a 2008, período este 

caracterizado, sobretudo, pela quase inexistência de ações conjuntas concretas nos mais 

diferentes setores, outrora tão avançados.  Neste período que identificamos como de 

retrocesso no processo de cooperação transfronteiriça, reconhecemos como principal 

resultado a diminuição gradativa dos voos entre Caiena e Macapá e sua consequente 

extinção no final de 2009. Por extensão rarearam-se também as ações interculturais; os 

intercâmbios estudantis, os estágios para professores
57

deixaram de existir e mesmo em 

algumas escolas o interesse pela língua foi substituído pela real obrigatoriedade, surgida 

com a Lei 11.161/2005, de oferta do espanhol como língua estrangeira.  

É importante ressaltar, por outro lado, que a Guiana seguiu avançando no 

processo de implantação e estímulo ao aprendizado da língua portuguesa através de 

diversas ações realizadas entre a Universidade Antilhas – Guiana e as Universidades 

Federais do Pará, do Ceará e de Brasília. 

Em 2008, com a retomada dos encontros bilaterais, impulsionados em nível 

Federal pelo encontro dos presidentes do Brasil e da França em Saint-Georges de 

l’Oyapock em 12 de fevereiro de 2008 e, diante da concretude da ponte binacional que 

se erguia, retomam-se então os acordos e negociações na fronteira. Entramos então na 

terceira fase da cooperação.  

A retomada das reuniões transfronteiriças entre 2008 e 2010 (4ª, 5ª e 6ª edições) 

representa muito mais o realinhamento e revisão das propostas e das ações executadas 

nos diferentes campos
58

 e, sobretudo, daquelas relativas ao uso da ponte binacional, do 

que ações efetivas e novas. Dentre elas vale ressaltar aquelas que permanecem em 

discussão no âmbito do ensino de modo geral e do ensino de línguas: 

 Criação de uma escola binacional em Oiapoque e em Saint-Georges nos 

moldes das escolas bilíngues de fronteira já existentes no sul do Brasil;  

 Inclusão da Guiana Francesa no programa de leitores brasileiros; 
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 Os estágios e formações previstos para professores acordados entre a UNIFAP, o Instituto de Formação 

de Professores da Guiana (IUFM) e o Instituto Superior da Guiana (IESG) não se realizaram. 
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 Muitas propostas estão em discussão em áreas como saúde, segurança pública, circulação, meio 

ambiente, migração, transporte, esportes etc., mas todos estão ligados à questão da língua.  
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 Intercâmbios entre alunos dos cursos de hotelaria e turismo do Amapá e 

da Guiana; 

 Criação da Academia da Biodiversidade Amazônica; entre outros. 

Dentre as ações que se realizaram no setor de ensino de línguas podemos 

destacar o 1º Estágio Amazônico de Professores de FLE, em 2008
59

; a inauguração, em 

2009, do Centro Cultural Franco-Brasileiro, construído em parceria com verba do 

governo brasileiro e francês; o 2º Estágio Amazônico para Professores de FLE, ocorrido 

na Guiana Francesa em janeiro de 2012, e sua contrapartida ocorrida em março de 2013: 

um estágio em Macapá para professores de português língua estrangeira da Guiana e da 

França metropolitana.  

Seguindo na linha de reforço às relações transfronteiriças, a abertura de uma 

plataforma numérica colaborativa entre a Guiana e o Brasil que, posteriormente, 

pretendia se estender para a França e a América do sul, denominada W@pas
60

 

objetivava integrar ações educativas e de pesquisa da região. Essa ferramenta, destinada 

à cooperação educativa franco-brasileira, esteve em operação de 2011 a 2014. 

2.3 Panorama ecolinguístico da fronteira franco-brasileira  

As fronteiras sempre se comporão de dois lados. Para constituir-se como tal, 

uma parte é dependente da outra, de outro modo estaríamos diante de fronteiras de 

nenhum lugar, alterando o próprio sentido de fronteira.  

O quadro fronteiriço esboçado neste trabalho nos permite compreender, em 

linhas gerais, as imbricadas relações sociais, históricas e interpessoais estabelecidas no 

contexto da fronteira e esboçadas pelo viés das línguas em presença. O delineamento da 

ecologia da fronteira, que propomos a partir de então, engloba a situação das línguas, os 

discursos, os modos de dizer e de nomear, a circulação, entre outros. 

Tomando como referência o modelo gravitacional de Calvet (1999), 

identificamos na ecologia das línguas da fronteira duas línguas supercentrais, tanto do 

ponto de vista global quanto local: o português e o francês. Elas ocupam as funções e 

características de línguas supercentrais (LSC): São as línguas dominadas pela maioria, 
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 Participaram desse estágio: 13 professores da rede pública amapaense, 2 do Maranhão, 2 do Para, 2 do 

Piauí, 2 professores da Aliança Francesa de Manaus e 2 de Paramaribo; 
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 A ferramenta estaria ligada aos projetos de cooperação. Todos os níveis de ensino seriam aceitos, da 

escola maternal ao ensino superior e seu conteúdo estaria disponível nas 6 (seis) línguas oficiais em 

países da América do sul: Francês, português, espanhol, inglês, Holandês e Guarani. 
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possuem status de oficialidade, são usadas nas relações oficiais (institucões, escolas, 

comércio) e entre os grupos linguísticos majoritários bilingues ou monolíngues.  

Em termos demograficos o português é a principal língua da fronteira, a 

população falante do português no Amapá é duas vezes a população da Guiana. Em 

termos de valor econômico, o francês ocupa essa mesma posição. O valor do euro 

redimensiona a importância da língua na região e repercute na aprendizagem da língua. 

Em torno delas, circulando pelo espaço fronteiriço que delimitamos em linha 

vertical de uma capital a outra, passando pelo núcleo da zona fronteiriça que concentra 

as relações de encontro, gravitam: uma língua central (LC), que é o crioulo guianense 

falado pela maioria da população indígena e não indígena como língua veicular, ou seja, 

uma espécie de passe par tout nas relações informais entre grupos etnolinguísticos 

minoritários diferentes, e diversas línguas periféricas (LPF) que circulam em ambos os 

lados da fronteira e com as quais os brasileiros também entram em contato devido ao 

movimento de ir e vir fronteiriço. Nesse âmbito estão os diferentes crioulos de base 

francesa e portuguesa, as línguas indígenas, as línguas asiáticas e mesmo línguas 

europeias de baixo impacto nas relações entre falantes fronteiriços.  

A figura abaixo apresenta uma proposta de leitura da relação gravitacional das 

línguas na fronteira franco-brasileira. 

Figura 8 - Relação gravitacional das línguas na fronteira franco-brasileira 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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línguas em presença (cf. ALBY & LÉGLISE, 2007), nem todas simultaneamente em 

contato, tampouco demonstradas, na totalidade, no quadro. 

As duas línguas consideradas supercentrais pelo modelo gravitacional de Calvet 

(1999), se estendem em um contínuo que as situa de um ponto a outro como língua 

materna, língua segunda e língua estrangeira, ambas em sentido diametralmente inverso. 

O português em direção à Guiana Francesa e o francês em direção ao estado do Amapá. 

Na interseção dos territórios estão as cidades gêmeas, Oiapoque e Saint-Georges, local 

onde o status das línguas (supercentrais e periféricas) é muito mais fluido e menos 

delimitado.  

Figura 9 - Contínuo das línguas na zona fronteiriça 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

A fronteira franco-brasileira está claramente delimitada por uma barreira física, 

o rio Oiapoque. Essa linha demarcatória é, também, uma das razões pelas quais se 
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línguas da região, das famílias mistas que se formaram entre brasileiros e franceses ao 

longo da fronteira, além do bilinguismo português-francês que é decorrente da 

migração, do estímulo produzido pelo mercado de trabalho e das relações socioculturais 

já consolidadas.  

A porosidade da zona fronteiriça que facilita a circulação espacial faz com que 

no movimento de famílias inteiras, nos dois sentidos da BR-156, muito mais no sentido 

da Guiana, mas não exclusivamente, originem-se crianças que têm o francês como 

segunda língua em território brasileiro ou em território francês, ou ainda que, em 

território francês, tenham o português como língua materna, o créole como segunda 

língua e o francês como língua de escolarização.  

Por outro lado, as relações estabelecidas nos ecossistemas linguísticos da 

fronteira, marcadas na economia, na educação e nas relações interpessoais decorrem 

tanto do processo de colonização da região (aspectos históricos) quanto da busca pela 

integração da fronteira (cooperação). Tal qual a influência econômica e cultural norte-

americana no mundo, no Amapá, a língua francesa se faz cada vez mais presente no dia 

a dia da comunidade. Ele se revela no nome das crianças (Steffani, Elodie, Loran, 

Caroline, Nadine, Katrine, entre outros); dos estabelecimentos comerciais (Palmiste, 

Quiosque, La Roche, Femme Fatale, Paris, etc.); nos cardápios de alguns restaurantes 

traduzidos para o francês; e até no discurso e na representação da língua. 

Em função do contexto fronteiriço, não é raro ouvir assertivas do tipo: ―o francês 

deveria ser obrigatório no Amapá!‖, ―o francês é difícil, mas tem que aprender!‖, ―eu 

preciso aprender francês‖, ―o francês deveria estar em todas as escolas do Estado‖, etc., 

ou seja, falar francês no Amapá é frequentemente percebido como uma 

obrigação/necessidade quase natural. É igualmente comum perceber-se nos discursos, 

que as pessoas se ressentem ou se envergonham de ―ainda não falar‖, ou por ―ainda não 

ter procurado um curso‖. Fato que deixa entrever a importância da língua do país 

vizinho para a população brasileira no Amapá.  

No contexto econômico, sendo o euro uma moeda mais forte que o real, esse 

valor repercute nas relações socioeconômicas e, consequentemente, linguísticas. Se a 

relação da moeda é de aproximadamente quatro reais para um euro, as consequências 

são de diferentes ordens. Por um lado, o poder econômico dos guianenses faz deles 

clientes preferenciais no Amapá e a recíproca é verdadeira no sentido de que no Amapá 

o poder de compra do guianense se multiplica quase por 4, assim, vir ao Brasil (e nesse 
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caso, Oiapoque já é Brasil) é proporcionalmente 4 vezes mais barato que deslocar-se até 

a Europa.  

Esse poder econômico se reflete na questão linguística. Falar a língua do 

―cliente‖, do ―turista‖ ou do ―cidadão‖ é percebido como fundamental, fazendo com que 

funcionários de hotéis, bares, restaurantes, agências de câmbio, agências de viagens, 

supermercados, lojistas em geral, taxistas, agentes públicos (policiais militares, civis, 

rodoviários, bombeiros, agentes de saúde, juízes, advogados etc.) busquem aprender a 

língua supercentral do país vizinho, e, por conseguinte, tornem-se bilíngues através do 

ensino. Como faz observar Couto (2011) ―quer queiramos, quer não, em geral, adapta-se 

ao que é mais conveniente, econômico ou ao mais forte‖. Neste caso tornar-se bilíngue é 

um ato de adaptação. 

Esse processo de adaptação fica claramente demonstrado nos índices de 

inscrição para o processo seletivo do Centro Estadual de Língua e Cultura Francesa 

Danielle Mitterrand, cerca de 7000 (sete mil) pessoas, por ano, concorrem a 450 vagas; 

no quantitativo de instituições públicas e privadas que solicitam vagas ou abertura de 

turmas para funcionários, (em 2012 foram 102 ofícios) e na diversidade de áreas dos 

profissionais que frequentam o curso.  

A figura abaixo é representativa da demanda de vagas no CELCFDM, por área, 

em 2012. 

Fonte: Elaborada por Day (2012) 
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Por outro lado, o valor do euro também faz da Guiana um ―eldorado‖, 

principalmente para a camada mais baixa e menos escolarizada da população que vê no 

trabalho na Guiana (clandestino na maioria das vezes) uma forma de aumentar seu 

poder aquisitivo no Brasil, ou seja, ganhar em euro e gastar em real é a situação ideal 

para muitas famílias. Essa situação também tem repercussões linguísticas e a mais clara 

delas é a aprendizagem do francês e do créole que ocorre em situação de imersão para 

essas famílias.  

Falar francês, nesses casos, não denota status social ou luxo intelectual. Em 

terras amapaenses, é mais comum encontrar falantes fluentes de francês e crioulo 

guianense nas áreas periféricas que nos círculos mais abastados da sociedade. 

Na ecologia fundamental das línguas da fronteira, português e francês têm papel 

central. Seja como línguas oficiais e maternas, seja como segundas línguas ou línguas 

estrangeiras. Elas entremeiam tanto as relações sociais, quanto as econômicas e 

políticas, dados estes corroborados por elementos sócio-históricos e geofísicos da 

região.  

A principal contribuição da ecolinguística no âmbito da política linguística 

educativa brasileira está em delinear mais claramente os contornos da relação língua, 

povo e território. Recorrer aos vínculos sócio-históricos e espaço-temporais 

constitutivos de uma relação interlinguística entre comunidades de línguas distintas, 

como observamos entre Amapá e Guiana Francesa é, sobretudo, não obliterar a essência 

identitária local em prol de um mundo globalizado.  

Não se pode escolher uma língua (qualquer que seja seu status) e determinar sua 

função em uma sociedade sem considerar os usos sociais que se faz dela. É necessário 

ater-se às demandas originadas no bojo de questões políticas, econômicas, culturais e 

interpessoais.  

Diante das dimensões espaço-culturais brasileiras, uma política linguística 

educativa não pode ser, senão, para usar os termos de Grin (2005), uma política de 

gestão da diversidade. Tomar a diversidade como fundamento da política linguística 

implica considerá-la em todos os seus aspectos e observá-la em todos os seus cenários.  

Por maior que seja a unidade em um Estado-Nação, toda população será, em 

alguma medida, heterogênea. A diferença também constitui a unidade. Ser a única 

fronteira com um território não hispânico, antes, deveria ser motivo de valorização da 

diferença e não de tentativa de homogeneização.  
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3 POLITICA E PLANIFICAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

A política linguística funciona sempre 

como intervenção que transforma a 

experiência coletiva e individual de uma 

comunidade [...]. A política linguística 

forma parte da história social de um povo. 

 

Hamel, 1998 

3.1 Política e planificação linguística: o campo de pesquisa 

Na história das organizações sociais, antigas ou contemporâneas, há um número 

importante de intervenções políticas cujo objetivo almejado é, sobretudo, linguístico, 

mas a denominação ―política e planificação linguística‖, enquanto campo de estudo e 

pesquisa, é bastante recente e correlaciona-se com o reconhecimento de sua 

especificidade e sua inclusão no campo político e de pesquisa linguística. 

Como já foi amplamente demonstrado (HAUGEN, 1966; FISHMAN, 

FERGUSON, DAS GUPTA, 1968; CALVET,1996), ainda que os conceitos de política 

e planificação linguística sejam relativamente recentes, seus equivalentes práticos, ou 

seja, as ações que visam legislar, intervir ou ditar o uso, pretensamente, correto ou ideal 

das línguas estão presentes no seio das sociedades há bastante tempo.  

O estudo das relações entre língua e política tem colocado em destaque o papel 

das forças sociais nas mudanças linguísticas e evidenciado em que medida as escolhas 

políticas relativas às línguas são sustentadas por grupos sociais e determinadas por seus 

interesses e aspirações.  

A primeira noção conceitual de planejamento linguístico (language planning) 

surge em 1959 em um artigo de Haugen relativo aos problemas linguísticos da Noruega, 

sendo retomada por ocasião do colóquio da Universidade da Califórnia em Los Angeles 

- UCLA
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 em 1964, ocasião que marca o nascimento da Sociolinguística, e, por sua vez, 

situa a política linguística como uma das grandes linhas diretivas do novo campo de 

pesquisa que surgia (SAVEDRA & LAGARES, 2012).  
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 Calvet faz uma recuperação histórica de termos teóricos surgidos no colóquio de 1974. CALVET, 

Louis-Jean. Aux origines de la sociolinguistique la conférence de sociolinguistique de UCLA (1974). In 

langage et société, nº 88, 1999, p. 25-57. 
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Nos anos seguintes, diversos linguistas vão abordar a temática sob diferentes 

prismas e propor novos lexemas para a questão. Fishman, Ferguson e Das Gupta 

publicam Language Problems of Developing Nations em 1968 e nesse mesmo ano, em 

encontros no East West Center do Hawaï, Fishman, Das Gupta, Jernudd e Rubin 

apresentam diversas reflexões sobre a natureza da planificação linguística; Em 1969, na 

obra - Can language be planned? - que reúne pesquisadores de diversos campos, uma 

série de textos sobre política e planejamento linguístico amplia a questão e, nessa esteira 

de discussão, Fishman (1974, 1977) organiza uma coleção denominada ―Contributions 

to the Sociology of Language‖ que vai abrir caminho, nos anos subsequentes, para 

diversas publicações
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 sobre a gestão política das línguas.  

Os debates em torno das nuances conceituais dos termos Política e Planificação 

Linguística (language policy, language politics e language planning) lançados nos 

EUA, no âmbito da sociolinguística, seguem paralelamente e convergem para uma 

complementaridade. Surge no Quebec o termo aménagement linguistique
63

 e na 

Catalunha, a normalização
64

, porém, conforme Petitjean (2009), tais lexemas não 

aportam nenhuma inovação conceitual, sendo fundamentados por bases muito mais 

políticas que teóricas.  

Para Maurais (1987), os termos ―planificação‖, ―aménagement‖ e 

―Normalização‖ podem ser entendidos como sinônimos, com alguns efeitos conotativos 

diferentes. Planificação ou planejamento conotam a intervenção do Estado; 

aménagement repousa na visão do consenso social na adoção de um projeto linguístico 

coletivo e normalização supõe a adaptação linguística a uma situação histórica nova, 

tornando-a ―normal‖.  

Nos anos de 1980 Guespin et Marcellesi introduzem o termo Glotopolítica que 

propõe mudança de forma, mas não, efetivamente, de significado (PETITJEAN, 2009). 

Partindo da premissa sociolinguística de que toda sociedade humana é linguageira e de 

que toda prática linguageira é social, os autores consideram que a glotopolítica é 
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 Cooper (1997) cita doze autores que tentam definir o termo language planning: Prator (1969), Haugen 

(1969), Thorburn (1971), Rubin e Jernudd (1971), Jernudd e Das Gupta (1971), Gorman (1973), Das 

Gupta (1973), Fishman (1974), Tauli (1974), Karan (1974), Weinsten (1980), Neustupny (1983), 

cobrindo uma enorme gama de domínios e atividades sociais. 
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Aménagement é uma noção lançada por Jean-Claude Corbeil em 1980. A preferência de 

―aménagement‖ à ―planification‖ é justificada pela relação estabelecida desta última com as ações 

planificadoras promovidas pelo Estado. 
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 Consiste em reorganizar as funções linguísticas da sociedade de modo a readaptar as funções sociais da 

língua às condições externas em transformação [...] (Caracil, 1982, p. 82), consequentemente, uma 

verdadeira normalização não se limitaria a aspectos puramente linguísticos [...]. 
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onipresente e, portanto, ―necessária para englobar todos os fatos de linguagem onde a 

ação da sociedade se reveste da forma do político‖ (GUESPIN & MARCELLESI, 1986, 

p. 5). O termo cobriria, nesse contexto, tanto os aspectos macro e micro 

sociolinguísticos, estendendo-se desde atos interativos, conscientes ou inconscientes 

(como a repreensão de uma criança para que fale dentro da norma) até intervenções 

mais globais do poder político sobre as línguas, inclusive aqueles relativos às práticas e 

representações intervencionistas dos agentes sociais ordinários, elementos que o termo 

política linguística não cobriria (BLANCHET, 2007).  

Em uma linha semelhante, Calvet (2002) lança o termo ―politologia linguística‖ 

que o autor distingue de política linguística sob o argumento de que esta última 

remeteria à ação dos políticos e suas ―práticas‖ sobre as línguas e a primeira à ação dos 

linguistas e à análise científica das ações políticas, abrindo espaço, portanto, para as 

práticas avaliativas.  

Partindo de uma concepção mais integralizante, Hamel (2010) considera tais 

acepções problemáticas em virtude de enxergar nelas uma dupla redução na concepção 

de política linguística em si mesma. Para o autor, a política está reduzida à planificação 

e, ao mesmo tempo, à ação do estado, deixando de fora as intervenções 

autorregulatórias provenientes da sociedade.  

Criticando especialmente o fato de os atuais conceitos de política e planificação 

linguística não incluírem em seu escopo os comportamentos e atitudes da sociedade 

civil, posto que estão baseados na premissa de que somente os dirigentes e suas 

instituições fazem política linguística, Hamel (2010) utiliza a denominação Políticas da 

Linguagem ampliando, assim, a esfera de abrangência do campo.  

Para Hamel (2010) as políticas da linguagem:  

São processos históricos de mudança social nas constelações 

linguísticas. No interior destes processos, há intervenção tanto de 

parte das instituições do Estado quanto de outras instâncias ou de 

outras forças da sociedade civil. Esta realidade implica não somente 

uma transformação de estruturas e de usos linguísticos 

(estandardização, difusão, deslocamento, revitalização, etc.), mas 

significa também e, fundamentalmente, uma mudança na relação 

estabelecida pelos atores entre suas próprias línguas e as outras em um 

dado espaço político, relação esta que faz parte das relações de força 
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entre os grupos sociais ou etnolinguísticos
65

 (2010, p. 3, tradução 

nossa). 

A despeito de toda discussão taxonômica, conceitual e mesmo ideológica em 

torno da abrangência ou da interpretação atribuída aos termos relacionados às diferentes 

possibilidades de intervenção linguística nas sociedades, (aménagement, glotopolítica, 

politologia, política de língua, política das línguas, etc.) levadas a cabo ao longo das 

últimas décadas, compreendemos que política linguística, enquanto regulação política 

do uso social das línguas é abrangente o bastante para abraçar todas as questões que se 

têm discutido na área. No entendimento de que política linguística abarca tanto as ações 

políticas propriamente ditas quanto o estudo sistemático de tais ações, que elas podem 

emanar de um grupo social ou de um grupo revestido de poder é que optamos doravante 

pela utilização do referido termo neste trabalho. 

3.1.1 Definição e campo de atuação 

Política linguística tem um conceito amplo e abrangente. Ela está relacionada a 

toda decisão tomada por agentes sociais no sentido de orientar o uso de uma ou mais 

línguas em concorrência em uma dada situação.  

Para Calvet (1996) política linguística refere-se ao conjunto de escolhas 

conscientes que são realizadas por um grupo de indivíduos no âmbito das relações entre 

língua e vida social, em outras palavras, pode-se afirmar que, de modo geral, entende-se 

por ―política linguística‖ 

Toda forma de decisão tomada por um Estado, por um governo, por 

um agente social reconhecido ou revestido de autoridade, destinada a 

orientar a utilização de uma ou de várias línguas sobre um dado 

território (real ou virtual) ou regulamentar o seu uso
66

 (ROUSSEAU, 

2005, p. 58, tradução nossa).  

                                                           
65

 Do original: [...] sont des processus historiques de changement social des constellations linguistiques. 

À l’intérieur de ces processus, il y a intervention aussi bien de la part des institutions de l’État que 

d’autres instances ou d’autres forces de la société civile. Cette réalité implique non seulement une 

transformation des structures et des usages linguistiques (standardization, diffusion, déplacement, 

revitalization,etc.), mais signifie aussi et fondamentalement un changement dans la relation établie par 

les acteurs entre leur propre langue et les autres dans un certain espace politique donné, relation qui fait 

partie des rapports de force entre les groups sociaux ou ethnolinguistiques. 
66

 Do original: Toute forme de décision prise par un État, par un gouvernement ou par un acteur social 

reconnu ou faisant autorité, destinée à orienter l’utilisation d’une ou de plusieurs langues sur un 

―territoire‖ (réel ou virtuel) donné ou à en régler l’usage. 



65 

Orquestrada no campo das ideias, ela consiste na identificação, segundo 

parâmetros ideológicos relativos (uma vez que todo ponto de vista é a vista de um 

ponto), de situações linguísticas ―não ideais‖ e ―ideais‖ e de mecanismos de passagem 

de uma para outra. A colocação em prática da situação idealizada, de acordo com Boyer 

(1996) e Calvet (1996) é função da planificação linguística, termo que aliado à política 

linguística representa a união de ideologias linguísticas e intervenções práticas no dia a 

dia dos grupos sociais. 

É nesse parâmetro que Laporte (1994, p. 97) afirma que ―uma política linguística 

representa um quadro jurídico enquanto a planificação reúne as diferentes ações que tem 

por objetivo conferir um status particular a uma ou várias línguas.‖  

De modo geral, compreende-se que a planificação linguística consiste na 

aplicação de uma política linguística (CALVET, 1996). Rousseau (2005) nomeando 

essa aplicação de ―aménagement linguistique‖ a concebe como 

Toda intervenção de uma instância nacional ou internacional, ou de 

um agente social, que visa definir as funções ou o status de uma língua 

ou de várias línguas em concorrência em um território ou em um dado 

espaço (...), ou a estandardizar ou a instrumentalizar uma ou várias 

línguas para torná-las aptas a preencher as funções que lhes foram 

atribuídas (...) no âmbito de uma política linguística previamente 

definida
67 (2005, p. 60, tradução nossa). 

Nesta perspectiva, Rousseau considera que sua definição de ―aménagement‖ está 

muito mais para o processo do que para o resultado em si. Ele situa a planificação no 

―plano de estratégias e meios‖ para atingir ―os objetivos gerais‖ de uma política 

linguística predefinida, podendo ser tanto objeto de uma política linguística de estado, 

quanto de organizações outras, de diferentes tipos e gêneros.  

Na acepção de Cooper (1997), a planificação corresponde a tentativas 

deliberadas de influenciar o comportamento das pessoas com relação à aquisição da 

língua ou sobre a estrutura e atribuição funcional dos códigos linguísticos. A 

planificação linguística abrangeria três aspectos fundamentais: a planificação funcional, 

a planificação formal e a planificação da aquisição da língua.  

                                                           
67

 Do original: Toute intervention d’une instance nacionale ou internacionale, ou d’un acteur social, qui 

vise à définir les fonctions ou le statut d’une langue ou de plusieurs langues en concurrence, sur un 

territoire ou dans un espace donné (aménagement du statut), ou à standardiser ou à instrumentaliser une 

ou plusieurs langues pour les rendre aptes à remplir les fonctions qu’on leur a assignées (aménagement 

du code) dans le cadre d’une politique linguístique préalablement définie. 
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Essa classificação reporta ao que nomeamos de campo de atuação de uma 

política linguística. Ela envolve dois eixos principais introduzidos na literatura por 

Kloss em 1969, na gestão de um dos temas mais centrais da política linguística, o 

plurilinguismo: a planificação do corpus de uma língua e a planificação do status. 

Na distinção binária elaborada por Kloss (1969), que permanece até então como 

referência, a planificação do status (Statusplanung), (cf. SAVEDRA & LAGARES, 

2012) abrange ações externas às línguas e comumente envolve os usos e papeis sociais 

que elas ocupam em contextos multilíngues. Para Robillard (1997) essa planificação 

refere-se a ―posição de uma língua na hierárquica sociolinguística de uma comunidade 

linguística, estando essa posição ligada às funções ocupadas pela língua e ao valor 

social relativo conferido às suas funções
68

‖ (1997, p. 269, tradução nossa). 

Para Grin (2005) a planificação do status remete a duas noções, uma relativa à 

posição de oficialidade das línguas na sociedade e outra, de sentido muito mais amplo, 

que abrange além dos aspectos jurídicos e institucionais, os políticos, econômicos e 

sociais que envolvem a posição de uma língua em relação à outra.  

A planificação do corpus (Sprachplanung), por sua vez, compreende as ações 

que intervêm na estrutura interna de uma língua na busca de atribuir-lhe novas funções 

na organização social. Tais ações concernentes ao desenvolvimento interno da língua 

incluem gramaticalização, modernização de vocabulário, reformas ortográficas, etc. e 

independem da estrutura de outras línguas (AMMON, 2003).  

Para Hamel (1993), no entanto, essa categorização binária e independente destes 

dois aspectos se mostra complexa posto que as intervenções no corpus de uma língua 

repercutem diretamente no status. Para o autor, a própria denominação é inadequada 

uma vez que nesse tipo de planificação a intervenção não ocorre sobre ―um corpo finito 

de estruturas‖, mas sobre ―complexos problemas de um sistema comunicativo bi ou 

multilíngue
69

‖ (HAMEL, 1993, p. 15). Quanto à planificação do status, um dos aspectos 

de maior relevância seria a ―elucidação dos critérios que sustentam as decisões tomadas 

e os processos de decisão em si mesmos
70

‖ (HAMEL, 1993, p. 16), no âmbito da 
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 Do original: position d’une langue dans la hiérarchie sociolinguistique d’une communauté linguistique, 

cette position étant liée aux fonctions remplies par la langue et à la valeur sociale relative conferée à ses 

fonctions.   
69

 Do original: sobre un corpus finito de estructuras y vocabularios (cf. DAOUST y MAURAIS, 1987), 

sino en complejos problemas de un sistema comunicativo bi o multilingüe. 
70

 Do original: dilucidar los criterios que sostienen las decisiones tomadas y los procesos de decisión 

mismos. 
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seleção de uma ou mais línguas para exercer funções como língua nacional, língua 

oficial, língua de escolarização. 

Tomando como foco a gestão das políticas linguísticas, Calvet (1996, p. 68-70) 

as classifica em políticas in vitro e in vivo. A política in vivo decorre das práticas 

sociais, ou seja, das soluções encontradas pelas pessoas no seu dia a dia para uma dada 

situação linguística e a in vitro quando as ações procedem do poder público, quando são 

fruto da intervenção do Estado, por meio de leis e decretos, sobre essas práticas. O autor 

lembra, ainda, que estas ―duas abordagens são extremamente diferentes e que as 

relações entre elas podem por vezes ser conflituosas‖ se as escolhas chocam-se entre si 

ou entram em choque com ―os sentimentos linguísticos dos falantes
71

‖ (CALVET, 

1996, p. 148). 

Alguns linguistas dividem as políticas linguísticas em categorias a partir de 

diferentes pontos de vista (CALVET, 1996; ROUSSEAU, 2005). Grosso modo, haveria 

duas categorias principais de políticas linguísticas, as indicativas ou incitativas que 

apoiam a autorregulação natural das práticas e do comportamento dos falantes, 

aplicando medidas de sustentação e campanhas de promoção, ou mesmo medidas 

legislativas desprovidas de sanções, e as políticas linguísticas impositivas ou 

imperativas que recorrem, mais frequentemente, a medidas legislativas e reguladoras 

eventualmente acompanhadas de sanções. 

Jacques Leclerc (2013), autor de um extenso estudo das políticas linguísticas de 

diferentes países, as classifica da seguinte maneira: 

 políticas de assimilação: Na busca da integração de grupos minoritários, 

ela acelera o desaparecimento de certos grupos linguísticos, tal qual ocorreu no Brasil 

em relação às línguas indígenas;  

 políticas de não-intervenção: Consiste em deixar que as mudanças 

linguísticas evoluam sem interferência explícita do poder público. O autor cita, como 

exemplo, a política instituída no Chile, onde não há nenhuma legislação que garanta o 

papel do espanhol; 

 políticas de valorização da língua oficial: É aquela que busca favorecer 

uma única língua – a língua do estado nação – em todos os planos (político, econômico, 

jurídico e social). Estas políticas de monolinguísmo podem estar restritas a uma parte do 
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 Do orignal: Ces deux approches sont parfois extrêment différentes et [...] leurs rapports peuvent 

parfois être conflituels, si les choix in vitro prennent le contrepied de la gestion in vivo ou des sentiments 

linguistiques des locuteurs.  
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território ou ao país inteiro. É o que ocorre, por exemplo, na Colômbia, onde 

praticamente toda legislação linguística é relativa ao uso da língua espanhola;  

 políticas setoriais: Em geral, estas políticas se referem ao uso de uma 

dada língua (ou duas) em um único ambiente linguístico, tais como: nas escolas, nas 

unidades hospitalares, na esfera jurídica, na toponímia, etc. Tais políticas, em 

concomitância com outras, estão presentes em províncias canadenses, na Córsega, nos 

Estados Unidos, etc.;  

 políticas de status jurídico diferenciado: Estas políticas supõem direitos 

diferenciados entre a maioria e a minoria linguística. Ainda que a minoria seja jurídica e 

oficialmente reconhecida, seus direitos linguísticos são bem menores que os da maioria 

no quadro mais amplo de uma política linguística. Até 2010, esta era a política 

implementada no Paraguai; 

 políticas de bilinguismo ou de trilinguismo: Tais políticas reconhecem 

juridicamente o status de igualdade de duas ou mais línguas. Elas podem estar 

fundamentadas no direito da pessoa (se aplica a todo o território nacional), no direito da 

pessoa restrito a um território específico (uma região que elege uma língua como co-

oficial) ou ainda nos direitos territoriais (limitados a um estado, província, cidade);  

 políticas de multilinguismo estratégico: Nestes casos diversas línguas são 

consideradas complementares em uma tentativa de explorar de maneira positiva todos 

os recursos linguísticos de um país. Como exemplo, Leclerc (2013) cita Luxemburgo, 

Austrália, Índia, entre outros;  

 políticas de internacionalização linguística: Refere-se às políticas de 

expansão e/ou manutenção linguística para além das fronteiras políticas de um Estado, 

inclui-se nesse caso a França (Francofonia), a Espanha (Hispanofonia), Portugal 

(Lusofonia), etc.;  

  políticas linguísticas mistas: Quando um Estado coloca em prática, 

simultaneamente, diferentes tipos de política linguística. Como referência o autor evoca 

as políticas da Alemanha, da Grécia, do Vietnam, entre outros.  

Vale ressaltar, no entanto, que poucos ou raros são os países que poderiam ser 

classificados em apenas um dos tipos supracitados. Uma vez que a tipificação está 

baseada em critérios diversos, a maioria dos países pode dar provas da efetivação de 

múltiplas práticas em termos de política linguística.  

Baseada na tipologia elaborada por Leclerc (2013), mas partindo do 

estabelecimento de dois critérios para a organização de uma tipologia de políticas 
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linguísticas (intervenção ou não do poder público e uso frequente de uma ou mais 

línguas em um dado território) propomos uma reorganização dos tipos de política 

linguística. 

Pelo primeiro critério diferenciamos as políticas com e sem intervenção explícita 

do Estado, ou seja, as políticas linguísticas definidas através de leis, decretos, 

constituição e aquelas em que não há referência jurídica quanto ao status da(s) língua(s). 

Com o segundo critério, diferenciamos políticas relativas ao status e expansão de uma, 

duas ou mais línguas dentro de um espaço nacional, bem como, extra territorialmente.  

Figura 11 - Tipos de políticas linguísticas  

 
Fonte: Elaborada pela autora, baseado em Leclerc (2013) 

O quadro que propomos, a partir da classificação elaborada por Leclerc (2013), 

expõe claramente que a variedade de políticas intervencionistas é um indicativo da 

frequência com que os Estados nacionais intervêm sobre as línguas. 

3.1.2 Alicerces políticos e jurídicos de uma política linguística 

Diversas razões permeiam a intervenção na questão linguística. Uma política 

linguística pode objetivar a proteção do valor patrimonial de uma língua ou a 

revitalização de uma língua suplantada. Muitas línguas passaram a ocupar posição 

secundária em função do prestígio atribuído à língua do conquistador, do ocupante, do 

colonizador, ou ainda, pela associação de certas línguas à promoção social ou a 

condução de negócios (ROUSSEAU, 2005) em determinados momentos na história.  
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Além disso, uma política linguística pode estar fundamentada, também, no desejo 

de trazer ―soluções funcionais‖ para questões de línguas em concorrência, ou para 

oficializar os usos provenientes da autorregulação das práticas linguísticas. Rousseau 

(2005, p. 58) argumenta que nesses casos trata-se de ―constatar e ratificar uma situação 

de fato e de fixá-la em texto oficial, a fim de garantir a intercompreensão
72

‖. É 

frequentemente o caso das organizações internacionais ou de grandes empresas 

multinacionais que organizam suas próprias políticas linguísticas internas. Uma política 

linguística pode fundamentar-se no anseio de se antever ou apaziguar situações de 

conflito linguístico nas comunidades onde o uso das línguas não está estabilizado ou 

definido entre os falantes.  

Vale lembrar que os modos de organização das sociedades são diretamente 

influenciados pelas ideias, crenças, filosofias e doutrinas que as identificam, ou seja, as 

ideologias. As línguas, enquanto elementos basilares da organização social, não estão 

livres de sofrer e de repercutir as mesmas influências.  

No que concerne aos aspectos jurídicos, a legislação linguística engloba o 

conjunto de textos (leis, regulamentações, decretos, diretivas, etc.) que estabelecem, não 

apenas os direitos, os deveres e as obrigações linguísticas que regem o uso das línguas 

nos diferentes âmbitos da sociedade, em um dado espaço territorial, mas, também, as 

relações identitárias estabelecidas através do nome e das funções atribuídas a uma 

língua.  

Considerada um dos principais instrumentos do planejamento linguístico 

(CALVET, 1996), a legislação linguística tem como objetivos, segundo Rousseau 

(2005, p. 59) ―fixar as regras que determinam a escolha das línguas em certos domínios 

da vida social e determinar as circunstâncias que podem assegurar (ou delimitar) o uso 

das línguas
73

‖, principalmente, nas situações que envolvem minorias linguísticas.  

Diversos estados e governos optaram por uma política linguística estabelecida 

por meio da legislação. Estima-se, atualmente, que a maioria dos países membros das 

Nações Unidas adote uma política linguística regida por instrumentos legislativos.  

Os textos oficiais aparecem, tanto nas constituições, como é o caso no Brasil, na 

França ou na Espanha, quanto através de leis específicas que distinguem, entre outras 

coisas, os domínios de uso, como ocorre no Quebec, na Catalunha, etc.; ou ainda em 
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 Do original: Il s'agit alors de constater et d'endosser une situation de fait et de la fixer par un texte 

officiel, afin de garantir l'intercompréhension. 
73

 Do original: [...] fixer les règles qui déterminent le choix des langues dans certains domaines de la vie 

sociale et de déterminer les circonstances qui peuvent garantir l’usage de la langue. 



71 

leis setoriais quando direcionadas, entre outros, à determinação de línguas de ensino, 

línguas estrangeiras, línguas de trabalho, da administração pública etc. Estas diferentes 

formas de legislação não são excludentes, podendo, com frequência, ser concomitantes.  

Calvet (1996) elabora um quadro geral das legislações incluindo nível de 

intervenção (abrange os planos geográfico e jurídico), modo e conteúdo das 

intervenções. Mesmo não tendo a pretensão de esgotar todos os problemas de 

intervenção jurídica sobre as línguas, o quadro é bastante representativo do ambiente 

jurídico das políticas linguísticas. 

Figura 12 - Intervenção jurídica sobre as línguas  

 

Fonte: Elaborada pela autora, baseado em Calvet (1996, p. 159) 

Fazendo um contraponto na questão, Chareille (2003) argumenta que a lei não é 

tudo. Embora ela constitua a base legal de uma política linguística, definindo entre 

outras coisas o status de uma língua diante das demais e os direitos linguísticos 

fundamentais relativos ao uso e as normas de utilização, ela não basta por si só. Em 

complemento ao enfoque legislativo é preciso vir o enfoque social, sem reduzir sua 

importância, mas permitindo a instauração de políticas linguísticas baseadas no 

equilíbrio das relações sociais. 

3.2. Da política à Planificação Linguística 

Sair do plano das ideias e alçar resultados práticos exige, na maioria dos casos, o 

envolvimento de todos os elementos relacionados, do indivíduo de uma dada 

comunidade ao Estado, e os resultados nem sempre são os esperados. Calvet (1996) 

argumenta, nesse sentido, que qualquer cidadão ou comunidade pode formular uma 
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política linguística, mas que a passagem ao ato, à planificação linguística, implica um 

poder político, ideia igualmente partilhada por Petitjean:  

Agir simbolicamente sobre a língua é possível a todo grupo de 

falantes movidos por objetivos comuns [...] (mas) agir, praticamente, 

sobre a língua só é possível a um grupo de falantes que dispõe de um 

poder econômico (financeiro, sobretudo) e político
74

‖ (2009, p. 91, 

tradução nossa).  

Cabe salientar, no entanto, que muitas transformações ocorridas tanto no corpus 

quanto no status de uma língua são fruto de transformações espontâneas nascidas no 

seio das sociedades que as utilizam, as transformam e cujas transformações acabam por 

ser ratificadas pelo poder do Estado em dado momento. O que nos remete novamente às 

políticas que caminham em um duplo viés: do in vivo para o in vitro e vice-versa. 

Corbeil (2002) considera que para se determinar onde e quando uma política 

linguística pode ser eficaz, é necessário identificar os domínios de utilização das línguas 

e, por conseguinte, aqueles onde a concorrência linguística está presente. Os cinco 

principais seriam: 

 Na família e no grupo social, uma vez que é na família que ocorre a 

transmissão da língua de uma geração para outra, condição essencial para a 

permanência da língua no grupo social. Se esta transmissão se quebra e a língua perde 

espaço no grupo social, ela tende a desaparecer; 

 Na escola e no processo de escolarização, que ocupam um papel 

fundamental tanto na concorrência linguística quanto na política linguística adotada, à 

medida que ali se efetiva a escolha da língua de ensino e a variedade que será ensinada, 

das línguas ensinadas como segunda língua ou língua estrangeira, bem como a 

passagem de uma para outra; 

 Na gestão do Estado (a língua do poder político). A relação do Estado 

com seus cidadãos, nas suas mais variadas formas (leis, decretos, publicações, 

deliberações, anúncios, etc.) se processa pelo viés de uma língua. Quando o Estado 

reconhece duas ou mais línguas, esse plurilinguismo oficial tende, por um lado, a ser 

assimétrico e, por outro, a engendrar problemas na utilização dos serviços públicos e na 

tentativa de conciliação entre língua nacional comum e língua dos cidadãos;  
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 Do original: Agir symboliquement sur la langue est possible à tout groupe de locuteurs mus par des 

objectifs comuns [...]; agir pratiquement sur la langue n’est possible qu’à un groupe de locuteurs 

disposant d’un pouvoir economique (financier notamment) et polítique. 
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 Na atividade econômica (a língua do poder econômico). A atividade 

econômica provoca inúmeras situações de comunicação, daí porque as línguas utilizadas 

frequentemente nessas atividades adquirirem um atrativo econômico real, à medida que 

elas dão acesso aos serviços, aos produtos e ao trabalho. Nesse sentido a atividade 

econômica tanto orienta quanto dificulta as escolhas linguísticas das pessoas; 

 Na atividade tecnológica e científica (a língua do poder científico). A 

predominância de informações científicas em uma dada língua, aliada à velocidade da 

circulação de informações, determina o nível de utilidade de uma língua e coloca em 

destaque a desigualdade das línguas no campo científico e tecnológico. 

Além de considerar as áreas onde uma política linguística pode ou deve ser 

aplicada, ou seja, em quais domínios de uso, colocá-la em prática, ou seja, entrar no 

campo da planificação linguística exige a elaboração de um plano que envolve, segundo 

Rousseau (2005), diversas etapas: Conhecimento preciso e detalhado da situação 

sociolinguística inicial; Do mercado linguístico; Do estado de descrição das línguas; 

Avaliação da demanda social; Avaliação da demanda política; Determinação das 

necessidades; Dos recursos linguísticos existentes; Definição da situação desejada; 

Determinação do plano de trabalho; Controle e avaliação da estratégia e de sua 

aplicação à luz dos resultados obtidos; 

Vale lembrar, ainda, que não existe modelo universal de planificação linguística, 

a situação sociolinguística de cada sociedade é única e seria, portanto, inadequado tentar 

aplicar um modelo único de planificação linguística. É preciso, antes de tudo, começar 

por estudar o meio ambiente linguístico em que ela se insere (ROUSSEAU, 2005).  

3.3 Planificação da (s) língua (s): corpus e status planning 

De acordo com Nahir (1984), Calvet (1996), Rousseau (2005), a planificação 

que ocorre no corpus da língua aborda diferentes aspectos. Pode tratar-se de realizar 

uma simples descrição da língua (léxico, sintaxe, fonologia, etc.) e de normatizá-la. 

Pode tratar-se de dotar uma língua utilizada oralmente de um sistema de escrita e 

assegurar uma normatização; de enriquecer o léxico de uma língua a fim de torná-la 

apta a uma comunicação mais elaborada; de modernizar o léxico para atender a novas 

realidades, como as tecnológicas; de oficializar determinados usos ou mudanças em 

usos já consagrados, enfim, pode-se também proceder a reformas importantes no código 

de uma língua, principalmente, as reformas ortográficas.  
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Tais ações, em geral, visam conferir um status novo ou diferenciado a uma 

língua, elas não são aleatórias ou puramente normativas. Os aspectos simbólicos do 

status estão sempre permeando as mudanças na forma.  

Ainda que nem toda planificação do status inclua ações sobre o corpus, a 

maioria das planificações do corpus resulta em repercussões no status das línguas.  

Planificar o status consiste em atuar sobre o papel que a(s) língua(s) 

desempenha(m) em uma sociedade. Para tanto, o primeiro passo é definir sobre qual ou 

quais línguas se pretende intervir, em que nível e através de quais instrumentos.  

Para Rousseau (2005) a planificação, nestes casos, pode levar tanto a um status 

de igualdade entre línguas em um dado território, quanto a uma hierarquização destas 

línguas em função de critérios diversos. Ela compreende, também, todas as disposições 

necessárias para fazer com que o status real das línguas em questão corresponda ao que 

é almejado pela política linguística. A dimensão das escolhas destes dispositivos 

depende, por um lado, da distância entre a situação real e a situação desejada, e, por 

outro lado, do número de domínios sobre os quais se pretende intervir, tais como: 

direitos linguísticos, línguas de trabalho, línguas de ensino, etc.  

Ainda segundo Rousseau (2005), não basta anunciar que uma língua é oficial ou 

que ela tem um status de língua nacional para que isso se realize. É necessário definir o 

que se entende por ―língua oficial‖ ou ―língua nacional‖ e definir o que isso implica 

relativamente a dispositivos, meios, intervenções, etc. Em outras palavras, a política 

linguística pode permanecer puramente simbólica, como acontece em diversos países, 

onde se limita a declarações generalistas sem continuidade.  

3.4 Objetivos da política e da planificação linguística 

Corbeil (2002, p. 2) considera que a adoção de uma política linguística atende a 

dois objetivos sociais distintos, mas estreitamente ligados um ao outro. ―A promoção de 

uma língua de um lado e o planejamento das relações, e frequentemente, da 

concorrência entre as línguas em presença, de outro‖.  

A necessidade de promover uma língua decorre da função identitária que ela 

assume no seio de uma comunidade. Longe de ser um simples meio de comunicação, 

como se afirmou por longo tempo, a língua representa um potente fator de integração e 

poderoso agente de coesão social. 
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Inicialmente, os objetivos identificados na implantação de uma política 

linguística estavam majoritariamente concentrados na vontade de apontar soluções para 

eventuais problemas de comunicação (HAUGEN, 1964; FISHMAN, 1971; 

WEINSTEIN, 1980).  

Na concepção inicial, considera-se que ―política linguística é um esforço 

consciente, apoiado e autorizado, a longo prazo, pelo governo, para alterar a função da 

língua numa sociedade, com o objetivo de resolver problemas de comunicação‖
75

 

(WEINSTEIN, 1980, p. 56, tradução nossa). No entanto, essa noção ligada à resolução 

de problemas linguísticos, ainda que pertinente para algumas situações, não abarca com 

precisão os reais desafios da política e da planificação linguística. 

A planificação linguística em si é um processo que busca dar respostas a 

objetivos que podem ser bem diferentes entre si, decorrentes de políticas linguísticas 

formuladas ou não. Nahir (1994) propõe uma verdadeira tipologia de finalidades da 

política linguística. 

No que concerne ao status de uma língua, o objetivo pode ser: a) fazer renascer 

uma língua (caso do hebreu implantado como língua veicular após a criação do estado 

de Israel), b) promover a comunicação interlinguística; c) promover e valorizar o uso de 

uma língua (expansão); d) a sobrevivência de línguas ameaçadas (caso do bretão, do 

gallois, do romanche, do frison, das línguas indígenas, etc.); e) a gestão do uso de 

línguas oficiais específicas em uma organização internacional (é o caso da ONU).  

No que diz respeito ao corpus linguístico os objetivos podem ser: a) a reforma de 

uma língua (reformas ortográficas); b) a estandardização linguística; c) a modernização 

do léxico e da terminologia (caso, por exemplo, do francês na França
76

 e no Quebec; d) 

harmonização e normatização terminológica; e) a simplificação estilística (sobretudo no 

âmbito da administração, unificação da ortografia, etc.).  

3.5 Elaboração, implementação e avaliação de políticas linguísticas  

Rousseau (2005) considera dois eixos principais na elaboração de uma política 

linguística: a análise da situação inicial e a determinação das necessidades, balizas que 

se desdobram em diversos elementos de análise e deveriam constar de qualquer plano 
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 Do original: Language planning is a government authorized long term, sustained, and conscious effort 

to alter a language’s function in a society for the purpose of solving communication problem.  
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 Contra os efeitos da pressão do inglês sobre o francês, a França criou um alto comitê de defesa e 

expansão da língua francesa que teve uma primeira legislação votada em 1975. 
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de intervenção do Estado em questões concernentes às políticas públicas e, 

particularmente, às linguísticas. 

Uma vez que a aplicação de uma política linguística não raro consiste em 

investimento em longo prazo, o que repercute na vida da coletividade, convém não fazer 

ensaios pouco refletidos, ―é necessário utilizar todos os recursos formais e informais de 

informação de modo a descrever-se da maneira mais completa possível a situação 

linguística da sociedade envolvida
77

‖ (ROUSSEAU, 2005, p. 63).  

A análise da situação envolve, de modo geral, conhecimento detalhado:  

 Das línguas em presença: é necessário haver um inventário completo das 

línguas em presença, retratando não apenas as línguas nacionais ou subnacionais, mas 

também as línguas partilhadas com países fronteiriços e ou comunidades contínuas com 

línguas diferentes;  

 Do estado de descrição das línguas: tal inventário deve ser completado 

pela descrição do estado de cada uma delas: se estão ou não descritas; o grau de 

normalização delas (gramática, léxico, terminologia, sistema de escrita, etc.), o que 

permitirá determinar as futuras ações relativas ao código destas línguas caso elas 

venham a ser objeto de uma futura planificação;  

 Da situação ―demolinguística‖ e o status real das línguas: o número de 

falantes de cada uma das línguas consideradas, o grau e a natureza do bi ou 

multilinguismo da população, o grau de letramento, hábitos linguísticos, análise dos 

usos por tipos de situação de comunicação (família, trabalho, etc.). Esse retrato 

demolinguístico de um país ou de uma dada comunidade é um dos principais elementos 

que permitirá ―compreender as tendências e os conflitos linguísticos, antecipar as 

resistências às mudanças que se propõe introduzir, assim como dar pistas de solução 

para a planificação linguística
78

‖ (ROUSSEAU, 2005, p. 64).  

Além disso, argumenta o autor (ROUSSEAU, 2005), é preciso identificar o 

status real das línguas, além do status jurídico apontado nos textos oficiais. Nas 

diferentes esferas de atividade, é válido observar as relações entre as línguas, 

(dominantes, dominadas, de prestígio, veiculares, etc.). Além de estar atento não 

somente aos fatos observados, mas também às percepções e representações dos agentes 

sociais.  
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 Do original: [...] d'utiliser toutes les sources formelles et informelles d'information de manière à 

décrire de la façon la plus complete possible la situation linguistique de la société vise. 
78

 Do original: Tendances et les conflits linguistique, d'anticiper les résistances aux changements que l'on 

se propose d'introduire mais aussi des pistes de solution pour le plan d'aménagement. 
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Quanto à determinação das necessidades, trata-se da descrição tanto das 

necessidades manifestadas pelos grupos sociais; daquelas não formuladas, mas que 

decorrem de políticas de desenvolvimento sustentável em um dado contexto social, 

econômico e, mesmo geopolítico, quanto daquelas que se originam na dinâmica dos 

intercâmbios comerciais e tecnológicos que demandam, por exemplo, intervenções que 

favoreçam a transferência de tecnologia e conhecimento.  

Nesse âmbito Rousseau (2005) chama atenção para a importância que deve ser 

dada, no decorrer do processo de aplicação de uma política linguística, à demanda 

social, à demanda política, ao mercado linguístico e à definição dos objetivos.  

A demanda social pode ser: formulada (quando surge no contexto das 

necessidades educativas, na busca de reconhecimento sociopolítico ou de identidade de 

comunidades linguísticas) ou indiretamente manifestada (quando provém da 

autorregulação das práticas linguísticas, na escolha das línguas veiculares).  

A demanda social se exprime também no âmbito do mercado econômico que 

impulsiona os indivíduos a buscar para si mesmos ou para os filhos o domínio de uma 

língua que represente prestígio social e econômico. De igual maneira, a demanda social 

pode surgir dos conflitos linguísticos existentes entre diferentes comunidades 

linguísticas ou entre diferentes categorias de cidadãos.  

A demanda política ―é comumente resposta a uma demanda social ou à 

transformação desta demanda pela classe política
79

‖ (ROUSSEAU, 2005, p. 64). Trata-

se, em geral, de definir o papel das línguas na organização social de um Estado, de uma 

comunidade nas interações, tanto em escala nacional quanto internacional. Busca-se, 

por um lado alcançar a paz linguística ou o apaziguamento de conflitos linguísticos, e 

por outro, a expansão das línguas para outros domínios em outras sociedades.  

As políticas linguísticas que testemunham sucesso, em geral, são aquelas que 

conseguem aliar a demanda social e a demanda política, porquanto ―uma política 

linguística não sustentada pela vontade social está destinada ao fracasso
80

‖ 

(ROUSSEAU, 2005, p. 65) e, muitos são os exemplos que comprovam que a última 

palavra é a dos falantes que tanto podem sustentar uma política linguística, quanto 

rejeitá-la.  
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 Do original: [...]la demande politique est souvent la réponse à la demande sociale ou la transformation 

de cette demande par la classe politique.  
80

 Do original: Une politique linguistique fondée sur une demande politique qui ne serait pas soutenue 

par une demande sociale est vouée à l’échec [...].  
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O mercado linguístico, por sua vez, entendido como ―a soma das forças que 

atuam em uma sociedade em termos de uso linguístico
81

‖ (ROUSSEAU, 2005, p. 8), 

engloba: 

 As tendências e as forças em presença: situações de conflito linguístico, as 

aspirações contraditórias e múltiplas de grupos distintos, as áreas de entendimento, a 

equidade almejada, os direitos coletivos, etc.; 

 As fontes existentes: organismos, experts, agentes, trabalhos já realizados, 

inventários, status das línguas, etc.; 

 Os agentes: os meios científicos; os fornecedores de produtos, serviços e de 

informação; as associações de consumidores, os governos, a administração e serviços 

públicos; as organizações de ensino, as sindicais, as políticas, as internacionais, os 

sistemas de produção, os publicitários, o mundo associativo, o sistema judiciário, os 

editores, a mídia, o grande público (opinião pública), para citar alguns. 

O uso da língua, dos idioletos e tecnoletos no ambiente social, por parte dos 

agentes supracitados, constituem, grosso modo, ―ao uso oficial da língua‖ e contribui na 

identificação do status real das línguas e as formas de utilização do código. Como 

emissores e receptores, o papel que exercem pode ser estudado sob estes dois vieses e 

em suas mais diversas interações. Eles são, por assim dizer, porta-vozes ―autorizados‖ 

que ―influenciam o mercado linguístico através de suas práticas e atitudes, por seus 

discursos glotopolíticos e seus metadiscursos
82

‖ (ROUSSEAU, 2005, p. 66).  

Rousseau (2005) ressalta ainda que todo aquele que se propõe a esboçar uma 

política linguística e, ou influenciar o comportamento linguístico de um grupo de 

falantes, tem por obrigação conhecer o papel e os mecanismos de mudança social e 

sociolinguística para poder ―usar‖ da melhor forma e no melhor sentido do termo esses 

agentes, sem os quais nenhuma planificação linguística alça sucesso.  

Em última análise, todo projeto de planificação linguística deve estar 

fundamentado na visão que se tem da situação linguística desejada, ou seja, de qual 

deve ser o futuro linguístico da sociedade ou da comunidade; de quais relações deseja-

se estabelecer entre as comunidades linguísticas em presença; de quais usos da língua se 

pretende implantar ou reforçar e quais as mudanças que se pretende estabelecer; de 

quanto tempo durará a implantação da nova situação; etc.; São as respostas a estas 
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 Do original: La somme des forces qui s'exercent dans une societé en matière d'usage linguistique. 
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 Do original: [...] qui influencent le marché [...] par leur attitude et par leurs pratiques linguistiques, 

par leurs discours glottopolitiques et leurs métadiscours. 
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questões que permitirão definir qualitativamente os objetivos de uma planificação 

linguística. 

Como em toda ação planejada, os objetivos devem possuir certo número de 

características:  

 Devem ser claros e objetivos; 

 Ser realistas e factíveis; 

 Ter relação direta com as situações observadas e com o ambiente 

linguístico externo; 

 Devem ser compreendidos e partilhados pelo conjunto ou pela maioria 

dos agentes envolvidos; 

Os objetivos também precisam possuir indicadores balizados pela situação 

original de modo que seja possível avaliar os progressos e a evolução da planificação.  

Rousseau (2005) aponta ainda quatro grandes eixos limitativos da política 

linguística, quais sejam: os limites políticos, os jurídicos, os sociolinguísticos e os 

econômicos. 

Os limites políticos dependem muito daquilo que é aceitável politicamente, 

desejável socialmente e, frequentemente, dos limites jurídicos, sociológicos e 

econômicos, bem como da conjuntura internacional.  

É válido dizer, nesse contexto, que a vontade política de um governo em matéria 

de política linguística é tributária do apoio que ele recebe dos cidadãos, dos eleitores, 

dos partidários desta política ou de seu poder de silenciamento. 

Os limites jurídicos seguem dois princípios na formulação de uma política 

linguística: o princípio da territorialidade, vez que uma legislação precisa ter um 

território de abrangência delimitado, embora as fronteiras linguísticas não 

correspondam, necessariamente, às fronteiras políticas; e o princípio da personalidade 

que trata dos direitos da pessoa, ou seja, dos direitos do cidadão que podem entrar em 

desacordo com os direitos coletivos (GRIN, 2005). 

Os limites sociolinguísticos estão relacionados com aquilo que é almejado pela 

sociedade e que por ela seria aceito. Uma política linguística pode ser rejeitada em 

função de fatores tanto sociais, quanto culturais e econômicos. A língua de prestígio ou 

de promoção social nem sempre se revela uma escolha óbvia para uma comunidade de 

falantes.  

Do mesmo modo, há também limites econômicos na política linguística. O 

mundo do trabalho, por exemplo, não pode esperar estagnado que se resolvam os 
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problemas de ordem linguística. As transformações devem integrar-se à vida social e 

econômica de um dado grupo social de modo a não atrapalhar a economia local. 

Retomando as palavras de Calvet (2007, p. 86),  

se a política linguística é, em última análise, da alçada dos decisores, 

nenhuma decisão pode ser tomada sem uma descrição precisa das situações, 

do sistema fonológico, lexical e sintático das línguas em contato etc., e 

tampouco sem que se leve em consideração os sentimentos linguísticos, as 

relações que os falantes estabelecem com as línguas com as quais convivem 

diariamente. 

Não é de se esperar que uma comunidade aceite ou acate passivamente 

mudanças no status e muitas vezes no corpus de uma língua com a qual ela estabeleceu 

relações identitárias e cujas representações simbólicas dos papeis desta língua estão 

acima das resoluções definidas pelo poder público.  

Exatamente pela consciência de que existem fatores limitativos de uma política 

linguística, a avaliação se torna um componente imperioso. É por esse viés que 

Robillard (1989) evoca o estudo das políticas linguísticas. Em sua compreensão, avaliar 

políticas linguísticas se revela, particularmente, difícil, por um lado em virtude da 

diversidade de análises (ou seja, de interpretações) possíveis de uma mesma situação, 

incluindo aí a identificação das unidades sociolinguísticas em jogo (línguas, variedades, 

etc.), e, por outro, em função do caráter unicamente tendencioso (CALVET, 2007), e 

não ―pré-visível‖ dos fenômenos sociolinguísticos, devido à multiplicidade de fatores 

em jogo e ao livre-arbítrio dos agentes sociais (BLANCHET, 2007). 

Uma avaliação global das políticas linguísticas, segundo Robillard (1989), 

envolve, de modo geral, cinco pontos e pode ter como objeto central tanto a política 

quanto a planificação:  

a) Avaliação da situação sociolinguística de partida; 

b) Avaliação a priori da pertinência da situação sociolinguística de chegada 

almejada; 

c) Avaliação da aplicação das intervenções decididas; 

d) Avaliação dos efeitos e das mudanças provocadas; 

e) Avaliação a posteriori da nova situação, situação de chegada. 

Blanchet (2007) argumenta que os mesmos critérios que servem para analisar as 

situações ―glotopolíticas‖ em uma comunidade são válidos para a intervenção politico-

linguística e para a avaliação dessas ações, sendo difícil fazer uma distinção clara entre 
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eles. Assim, a constituição de um quadro de análise das políticas linguísticas deve levar 

em conta todas as dimensões envolvidas na intervenção, ou seja, os fatores linguísticos, 

políticos, sociais, ideológicos e econômicos (TRUCHOT, 2008).  

De acordo com Truchot (2008), uma série de documentos, tais como relatórios 

de especialistas, documentos de aplicação, a opinião pública (da mídia e na mídia), os 

estudos de caso apresentados, entre outros, podem constituir boas perspectivas de 

pesquisa na área.  

Para construir-se um quadro analítico de uma política linguística é necessário 

apreendê-la em todas as suas dimensões. Através da avaliação pode-se ―identificar os 

agentes políticos e, em certa, medida a natureza das intervenções‖, assim como ―o 

contexto político destas intervenções
83

‖ (TRUCHOT, 2008). 

Nesse sentido, cabe analisar não somente as políticas linguísticas em si mesmas, 

mas também as práticas de avaliação. Práticas estas que se materializam nos discursos e 

sobre as quais é preciso interrogar as condições de produção: identificar os agentes que 

produzem as avaliações, os destinatários, analisar os conteúdos, os objetivos, os tipos de 

documentos.  

Para Coste (2013), ―as práticas de avaliação das políticas linguísticas deveriam 

estar estreitamente ligadas aos objetivos explicitados por tais políticas
84

‖. O referido 

autor tematiza a avaliação dos discursos que giram em torno das políticas linguísticas 

implantadas e questiona se estes discursos não deveriam também ser alvo de análises 

avaliativas, abordando entre outras coisas, quem faz estes discursos (os agentes 

públicos, instancias externas, destinatários), para quem (usuários de modo geral, agentes 

implicados, comunidade acadêmica), com quais propósitos (apreciação objetiva, defesa, 

ilustração, justificativa, critica, mudança de curso), sobre quais aspectos (de modo geral, 

ações pontuais, ações em curso, resultados esperados, obtidos), em que momento (após 

ou ao longo da implantação), e de que forma (modelos discursivos, gêneros textuais, 

suportes, campos de difusão). 

À medida que os objetivos de uma política linguística se situam em diferentes 

níveis, envolvendo uma pluralidade de atores sociais (agentes e receptores) é preciso 

                                                           
83

 Do original: Qu'on peut identifier des acteurs politiques et dans une certaine mesure la nature des 

interventions, [..] le contexte de ces interventions. (Texto sem paginação). 
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 Do original: Les pratiques d’évaluation des politiques linguistiques devraient être étroitement liées aux 

objectifs explicités des dites politiques. (Texto sem paginação). 
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considerar também, sobre quais aspectos e em que bases a avaliação e os discursos se 

ancoram, bem como sobre as questões de ordem metodológica. 

Em um tempo de circulação generalizada das línguas, de porosidade 

das fronteiras, de multiplicação de instâncias e de agentes, cujas 

escolhas têm incidência sobre as relações entre línguas e sobre suas 

práticas efetivas, de pluralidade de órgãos internacionais, nacionais, 

regionais, profissionais e educacionais assumindo posicionamentos 

sobre questões de política linguística, o perímetro, os componentes, os 

fatores e os agentes de uma intervenção de planificação das línguas 

tornam-se extremamente difíceis de delimitar com precisão e espera-

se, por um lado, que os supostos decisores integrem essa 

complexidade às suas análises e às suas estratégias, e por outro, que se 

multipliquem, em diversas fontes e de acordo com diferentes gêneros, 

os discursos de avaliação centrados em temas que nem um e nem 

outro categorizem da mesma maneira
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 (COSTE, 2008). 

Sabidamente, a avaliação das políticas linguísticas adotadas no Brasil não é uma 

prática consolidada na sociolinguística brasileira, nem pelos organismos proponentes, 

tampouco por instituições independentes, embora seja notório que muitas políticas 

sejam elaboradas com alguns propósitos explícitos e muitos ―não declarados‖, que 

muitas delas sejam projetadas em termos de ―objetivos finais‖ sem que se faça 

referência aos passos necessários para alcançá-los, além daquelas que sequer passam 

por uma análise das práticas linguísticas dos falantes.  

Finalmente, é preciso ressaltar a avaliação enquanto processo constitutivo e 

dinâmico que precisa constar no projeto de aplicação de qualquer política linguística 

que almeje alguma credibilidade. Ela deveria estar profundamente atrelada a todas as 

etapas de elaboração de qualquer política a ser implementada.  
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Do original: En un temps de circulation généralisée des langues, de porosité des frontières, de 

multiplication des instances et des acteurs dont les choix ont des incidences sur les rapports entre 

langues et sur leurs pratiques effectives, de pluralité des organes internationaux, nationaux, régionaux, 

professionnels et éducationnels prenant position sur des questions de politique linguistique, le périmètre, 

les composantes, les facteurs et les agents d’une intervention d’aménagement des langues deviennent 

extrêmement difficiles à délimiter avec précision et on doit s’attendre, d’une part, à ce que les supposés 

décideurs intègrent cette complexité à leurs analyses et à leurs stratégies, et d’autre part à ce que se 

multiplient, de diverses sources et selon différents genres, des discours d’évaluation portant sur des 

objets que les uns et les autres ne catégorisent pas de la même manière (Texto sem paginação). 
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4 POLÍTICA LINGUÍSTICA EDUCATIVA: O ENSINO DE LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS 

Le langage n’est pas seulement un code; 

c’est surtout une culture, c’est-à-dire une 

histoire; apprendre une langue étrangère, 

c’est, peu à peu, partager une histoire pour 

y inventer son propre rôle. 

Jean-Claude Charvoz 

 

4.1 Bases do ensino de línguas estrangeiras - ontem e hoje  

Os processos de globalização e de abertura da economia, a comunicação 

intercultural e o alto ritmo de progresso científico e tecnológico exercem pressões cada 

vez maiores sobre nossas vidas, exigindo o desenvolvimento de competências em uma 

ou mais línguas estrangeiras que possibilitem a participação em igualdade de condições 

na cultura global, sem perder o sentido de pertencimento a uma dada cultura.  

Se antigamente estudava-se uma língua estrangeira para conhecer a cultura, a 

política e os costumes de outros povos, na atualidade, a economia, onde quer que ela se 

manifeste, é a grande mola propulsora do ensino de línguas no mundo. Esta nova 

realidade faz da aprendizagem de línguas estrangeiras uma exigência absoluta que 

influencia em grande medida os projetos de política linguística dos países e mesmo de 

instâncias outras, como os grandes mercados, além de colocá-las em uma rede de 

concorrência que se fundamenta na busca e na manutenção da influência política e 

econômica.  

Se, por um lado a globalização trouxe inúmeras consequências socioeconômicas, 

políticas e culturais em uma escala sem precedentes para todas as sociedades, a história, 

por outro, tem demonstrado que a mudança é o único elemento permanente. O fato novo 

é, certamente, a velocidade com que as mudanças têm se processado em escala mundial. 

Esse processo irreversível requer um grande esforço de adaptação de todas as 

sociedades às novas realidades e coloca os governos diante de novos desafios que 

precisam ser minimamente enfrentados, principalmente no campo das políticas de 

ensino de línguas estrangeiras.  

Nesses novos tempos, a regulação da educação é cada vez mais realizada em 

contextos supranacionais, impondo, por um lado, um padrão comum de pensar a 
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formação dos alunos e de organizar o currículo, e por outro, práticas curriculares 

homogêneas e orientadas para a ―eficiência‖ dos resultados de aprendizagem. O que não 

significa, necessariamente, sucesso. Na contramão desse processo, muitos grupos têm 

buscado, paralelamente, reforçar suas identidades regionais e suas características 

culturais através do reforço de seus laços, entre eles os linguísticos.  

Essa globalização educacional traduz-se em ―formações centradas na aquisição 

de competências, ligadas às ciências, à matemática, às línguas e às tecnologias de 

informação e comunicação, com vistas à edificação da aldeia do conhecimento‖ 

(PACHECO & PEREIRA, 2007, p. 376). Nesse conjunto, as línguas são veículos 

culturais por excelência. O processo de ensino/aprendizagem conduz ao que tem sido 

nomeado, a justo título, de diálogos de culturas, entre a cultura materna e a cultura 

estrangeira, entre o universo conhecido e o exterior. 

Nessa ótica, é válido reafirmar que quanto mais os cidadãos aprendem línguas, 

mais eles se afirmam em suas próprias línguas, pois compreendem com mais clareza 

suas próprias formas comunicativas, comunicam com os outros com mais igualdade e, 

sobretudo, têm conhecimento mais aprofundado de outras culturas, passo fundamental 

para respeitá-las. Eis o que deveria ser a base fundamental da valoração das línguas 

estrangeiras em qualquer época.  

Por outro lado, conforme já dissera Mackey (1976) quanto mais razões houver 

para se aprender uma determinada língua estrangeira, maior será o fluxo em direção a 

ela. Dentre os fatores que mobilizam as pessoas para as línguas estão, principalmente, 

os econômicos, os culturais e os geográficos. Porém, ainda que um povo esteja 

compelido economicamente a manter relações comerciais com países de grande poder 

econômico e, consequentemente, em suas línguas, não se pode ignorar, nem cultural, 

nem economicamente, a existência do entorno, a existência da rede mais imediata com 

as quais, em geral, as comunidades linguísticas estabeleceram relações sociais, 

históricas, culturais e, muitas vezes, geopolíticas que remontam há outros tempos.  

Alinhada à compreensão de Dutra (2011, p. 449) consideramos que ―para melhor 

entender o ensino de línguas no país, devemos não somente considerar as leis, mas 

também os espaços (...) onde esse ensino acontece‖, analisando não apenas quem somos 

e quem são nossos alunos, mas também que relações estabelecemos com outros povos 

ao longo de nossa história, que contexto nos atrai ou nos afasta de determinadas línguas 

e de que modo esta ou aquela pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 

uma população. 



85 

4.2 Política Linguística Educativa 

Política linguística educativa corresponde a um componente específico de uma 

política linguística cujo domínio de aplicação refere-se, especificamente, ao ensino de 

línguas. Dentre as escolhas conscientes realizadas no âmbito de uma política da língua, 

uma política linguística educativa se limita àquelas que tratam exclusivamente do 

ensino e da aprendizagem das línguas (PETITJEAN, 2006), sejam elas maternas, 

segundas ou estrangeiras.  

A noção de política linguística educativa se desenvolveu nos anos 1990 e 

expandiu-se ao longo da primeira década do século XXI. Ela abrange tanto as políticas 

de ensino e de uso das línguas nos sistemas educativos, principalmente, públicos e 

oficiais, quanto o conjunto de problemáticas de uma educação cívica para o 

multilinguismo e para a alteridade linguística (BEACCO & BYRAN, 2003).  

Correlacionamos os domínios de aplicação de que trata a política linguística 

educativa com o que Prator (apud COOPER, 1997) denominara de planificação da 

aquisição da língua. Ideia que teria sido, inicialmente, rejeitada pelos linguistas em 

função da possibilidade de provocar equívocos entre os domínios de abrangência da 

política linguística e da linguística aplicada.  

O ensino de língua estrangeira no Brasil tem sido abordado, nas últimas décadas, 

a partir de duas perspectivas: uma que é, preferencialmente, metodológica, cujas 

discussões gravitam em torno do universo da sala de aula, e aí se incluem questões que 

se estendem desde a formação e atuação do professor até temas relativos à construção 

da identidade do professor e do aprendente; e outra, preferencialmente, política, que 

considera temáticas relativas à escolha da língua estrangeira, ao impacto da hegemonia 

de uma língua sobre outra, às relações de força estabelecidas entre línguas dentro de um 

mesmo território, etc. (LEFFA, 2005, p. 203), tais abordagens têm sido privilegiadas, 

respectivamente, pela linguística aplicada e pela política linguística
86

. 

Ensinar línguas é tanto uma decisão quanto um ato político. Um ato que delineia 

desde a visão que se tem das línguas em uma sociedade, seus papeis sociais até suas 

funções educativas. Longe de aferir apenas a questões de ordem teórico-metodológicas, 

o ensino de línguas está fortemente relacionado às especificidades geopolíticas, 

econômicas e sociais de um estado-nação e às políticas linguísticas por ele adotadas.  
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 Fishman (1970) nomeara o campo de sociolinguística aplicada. 
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Incluir ou retirar o ensino de línguas do ensino público; torná-las obrigatórias ou 

opcionais; passíveis ou não de retenção; defini-las a priori ou deixá-las à escolha da 

comunidade, adotar ou não um método ou um material específico, aumentar ou reduzir 

sua carga horária, tudo passa por decisões de cunho político-linguístico.  

Todas as questões relativas ao ensino de línguas, comumente tratadas como 

esferas independentes, ora política, ora metodológica, estão estreitamente relacionadas, 

daí porque, nos parece pouco sensato, no conjunto dos debates políticos, não se incluir 

questões metodológicas e vice-versa, uma vez que qualquer exame mais atento e 

criterioso pode comprovar a estreita ligação entre elas (RAJAGOPALAN, 2006).  

4.3 Aspectos políticos e socioeconômicos do ensino de línguas estrangeiras na 

contemporaneidade 

O atual ensino de línguas estrangeiras está fortemente relacionado às questões 

geopolíticas e econômicas de uma região assim como às relações político-econômicas 

com o mercado mundial (RAJAGOPALAN, 2005). A intensa mobilidade física e virtual 

de pessoas e objetos, intensificada pela mídia e impulsionada pelas novas tecnologias e 

a relevância da comunicação entre os povos, eleva a importância do ensino de línguas a 

um patamar jamais outrora observado. 

Oliveira (2010) argumenta que a nova economia, baseada em um novo modo de 

produção, privilegiando um processo comunicativo flexível entre produção e consumo, 

oferta e demanda, está na base das novas relações que se têm estabelecido entre os 

Estados, as sociedades e as línguas, e delas decorrem os novos posicionamentos 

político-linguísticos (educativos) de mercados e governos, tais como oficialização de 

novas línguas, reformulação de sistemas de ensino de línguas estrangeiras, inclusão ou 

adoção de novas línguas no currículo, etc.  

Tais ideias se reforçam nas considerações de Garrido (2006, p. 102): 

Se há comprovadamente uma acentuada conexão entre os países do 

mundo e se, juntamente com esse movimento, a evolução tecnológica 

caminha na direção de recursos que aperfeiçoam a comunicação (...) 

torna-se necessário o uso de códigos linguísticos de conhecimento 

comum, a fim de que se estabeleçam as relações entre organismos 

internacionais, empresas, conglomerados, bancos, universidades, 

grupos de pesquisadores, turistas, pessoas interessadas em outras 

culturas etc. 

Nessa perspectiva, retomando as palavras de Oliveira (2010), são as novas 

relações de mercado, muito mais interativas e voláteis, que atribuem às línguas um valor 
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simbólico operacional determinante, uma vez que na nova economia a ―comunicação é 

insumo central de produção‖ (2010, p. 24), e assim sendo, nos novos mercados, um dos 

elementos que determinam a escolha de uma língua estrangeira é exatamente a sua 

instrumentalidade e o papel que ela exerce em uma dada comunidade, em um grupo 

social, e, sobretudo, em contexto profissional. 

Nessa ótica, o ensino de línguas estrangeiras constitui uma preocupação 

essencial de todos os sistemas educativos e tem ganhado, continuamente, ao longo das 

últimas décadas, importância e reconhecimento (BEACCO e BYRAN, 2003; RAASCH, 

2002; HASKELL, 2002) sendo visto, frequentemente, como instrumento de uma 

política muito mais ampla, não apenas linguística, mas também econômica e cultural.  

Segundo Petitjean (2009), esse novo patamar ao qual se eleva o ensino de 

línguas constitui o aprofundamento de uma tendência já existente, há muito tempo, em 

certos países e enraizada nas condições históricas especiais que os cercam; e em outros, 

corresponde a uma modificação mais profunda que pode ser interpretada como o reflexo 

de transformações sociais, políticas e culturais em grande escala.  

Dentre as transformações sociais que envolvem a relação estabelecida entre os 

indivíduos e as línguas nos dias atuais, Beacco & Byran (2003) elencam: 

a) A formação que se dá ao longo da vida, incluindo aprendizagem de novas 

línguas que estão relacionadas tanto às modificações do mercado de trabalho quanto ao 

crescimento da expectativa de vida; 

b) O crescimento da circulação de capital, de bens, de serviços, de pessoas e de 

ideias, portanto, de línguas, no âmbito da constituição de um espaço midiático 

internacional e de uma economia global única; 

c) A atenção crescente dos direitos das minorias culturais e linguísticas; 

d) O crescimento da demanda social em línguas, valorizadas como componentes 

do capital profissional ou de qualidade de vida; 

e) A difusão internacional de uma língua franca, contrabalanceada pela 

valorização local de línguas identitárias ou de identificação (línguas comunitárias, 

regionais, línguas outras, além das línguas estrangeiras mais difundidas) seguindo o 

princípio da distinção. 

Para Beacco (2004), este conjunto de transformações deixa entrever prospectivas 

contraditórias (homogeneização, diversificação, aniquilamento) nas quais as políticas 

linguísticas educativas precisam definir seu papel.  
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Neste novo realinhamento econômico dos estados nacionais mediado pelo 

protagonismo da comunicação, a aquisição das línguas se encontra submetida a uma 

pressão política intensa que suscita um potente interesse de parte de profissionais da 

educação e da política linguística.  

As exigências e expectativas de diferentes setores sociais com relação às línguas 

colocam as autoridades da educação sob a pressão de suas expectativas e, apontam, 

portanto, que os conflitos podem surgir, no âmbito da política e da planificação 

linguística, tanto em relação às línguas nacionais ou maternas, quanto no âmbito das 

línguas estrangeiras.  

É válido ressaltar, no entanto, que quando se trata de planificar uma língua 

estrangeira, a dimensão do domínio de ação se reduz e, aparentemente, ela apresenta-se 

menos complexa, do mesmo modo que a importância de certos fatores, como os 

propriamente linguísticos, diminui. Por outro lado, quando os governantes tomam a 

decisão de oferecer nas escolas o ensino de determinadas línguas estrangeiras, outros 

fatores tornam-se mais relevantes, entre eles os aspectos econômicos e políticos 

(ALARZON, 2007).  

Tradicionalmente, as instâncias do Estado, seus dirigentes e responsáveis são os 

agentes principais no âmbito da política linguística educativa, mas, outros atores, na 

atualidade, também têm buscado fazer valer suas expectativas e necessidades. Estes 

novos agentes são as comunidades locais, as regiões, sobretudo as fronteiriças, as 

instituições culturais, associações, universidades, empresas etc. Estes agentes colocam 

em destaque o papel das representações e do capital social das línguas na escolha da(s) 

língua(s) estrangeiras.  

4.4 Escolhas políticas e usos sociais das línguas estrangeiras 

A introdução de uma ou outra língua estrangeira no sistema educativo de um 

estado está diretamente relacionada com as condições e necessidades de uso. Nenhum 

plano de formação em língua estrangeira pode abster-se de considerar os usos sociais de 

uma língua em sua comunidade de origem, tampouco ignorar os usos linguísticos em 

vigor na comunidade em que é introduzida. 

Na literatura, os usos sociais de uma língua, em geral, são considerados sob três 

ângulos:  
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 O status formal e informal: o formal está relacionado aos papéis 

prestigiosos atribuídos às línguas na sociedade, normalmente levando à inserção destas 

no sistema educativo; e o informal é relativo ao conjunto de representações que uma 

coletividade atribui a uma língua;  

 As situações de emprego: estritamente relacionadas aos modos de 

aquisição; 

 As funções assumidas por estas línguas no interior de uma sociedade. 

Dabène (1994) afirma que toda sociedade situa intuitivamente cada uma das 

línguas, por ela categorizada como língua estrangeira, a partir de uma escala de medidas 

que se baseia em: 

 Utilidade da língua: seu uso é considerado como indispensável à medida 

que seu conhecimento é percebido como um passaporte social; 

 Facilidade: escala determinada pelo grau de facilidade da aprendizagem, 

onde concorre a proximidade linguística entre as línguas; 

 Prestígio: Relativo à imagem das línguas. Este prestígio é o resultado da 

riqueza cultural atribuída a cada língua, a sua história e também à importância acordada 

a seus falantes;  

 Simpatia ou antipatia: os traçados da história e as relações diversas de 

conflito ou dominação existentes entre os estados, dotaram cada uma das línguas de 

certo coeficiente de simpatia ou de antipatia que varia de um país para outro e de uma 

época para outra.  

Tal escala remete ao que Mackey (1976) identifica como as ―distâncias‖ que 

determinam a força de atração entre povos de línguas diferentes. A distância de poder, a 

distância geográfica e a distância interlinguística. Na escolha de uma língua estrangeira, 

é importante não perder de vista estes aspectos, pois o sucesso e a aceitação da língua 

selecionada pelos agentes planificadores dependem, justamente, das distâncias e das 

condições acima mencionadas.  

Em uma perspectiva de economia das línguas e de avaliação das políticas 

linguísticas na Europa, Grin (2005) faz uma análise dos investimentos no ensino de 

línguas a partir das políticas adotadas centrando-se em aspectos como: Que línguas 

estrangeiras ensinar? Por que razões? Em quais contextos?  

Grin (2005) argumenta que mesmo que certos números forneçam contribuições 

úteis sobre o uso ou a valorização das competências linguísticas nas empresas, isso não 
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basta para definir os objetivos e as prioridades de uma política de ensino de línguas 

estrangeiras.  

A análise não pode limitar-se a determinar tais objetivos e tais prioridades a 

partir de uma situação dada, posto que as orientações da política educativa contribuem 

para alterar o quadro no qual as diferentes línguas estrangeiras se revelam mais ou 

menos úteis. 

Na maior parte dos debates políticos sobre o ensino de línguas, coloca-se, num 

momento ou outro, a questão ―do valor da língua‖. Por conseguinte, a relação com o 

ensino de línguas se faz imediata: quanto mais uma língua tem de ―valioso‖, mais razão 

há para inscrevê-la nos programas de ensino. É, muito provavelmente, nesta lógica que 

se inscrevem as recentes recomendações sobre o caráter obrigatório de que se reveste o 

ensino do inglês nos dias atuais. 

Grin (2005) acredita que além dos benefícios salariais, comumente evocados 

quando se fala nos benefícios que advêm das competências comunicativas em LE, é 

preciso colocar em destaque os de cunho cultural e sociológico, aqueles que ele nomeia 

de ―valores não comerciais‖ e que deveriam estar à frente de qualquer decisão de 

política pública.  

O autor pondera que o conceito de valor, aplicado às línguas, deve ser tomado 

com prudência, porquanto pode mascarar, conscientemente ou não, certa 

superficialidade e ser utilizado para defender recomendações diametralmente opostas. 

Em sua análise do que representa ―valor‖ em relação às línguas, Grin (2005) 

aventa o que denominara de ―valores comerciais‖ e ―não comerciais‖. Os valores 

comerciais estão relacionados a tudo que pode de alguma maneira trazer resultados 

financeiros, tal como os dividendos que podem render a um comerciante falar ou não 

uma língua X com clientes que só falam a língua X; os benefícios salariais que podem 

resultar do fato de falar-se a língua X, Y ou Z, etc. Os valores não comerciais estão 

ligados ao acesso à cultura da língua y, aos contatos sociais facilitados pelo 

conhecimento da língua y, etc., valores que normalmente não se refletem em números, 

mas que certamente se agregam aos valores comerciais. O valor comercial ou não 

comercial de uma língua para um determinado indivíduo pode explicar o fato de ele 

escolher ou não aprender a língua X ou Y e de estar ou não, de acordo com os 

investimentos do estado no ensino de uma dada língua.  

Partindo de uma fórmula matemática que relaciona os valores sociais e privados 

de uma língua em um determinado ambiente linguístico, Grin (2005) conclui que a 
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noção de ―valor comercial‖ da língua não deve ser o parâmetro fundamental de 

determinação de uma política linguística educativa, mas entre outras coisas, ―o valor da 

diversidade‖, parâmetro muito mais amplo e capaz de abranger o valor relativo dos 

ambientes linguísticos e suas diferentes configurações. 

Em resumo, não é possível calcular verdadeiramente o valor de uma 

língua, as vantagens (comerciais e não comerciais) que podem ser 

esperadas de uma política específica, nem de uma boa parte dos custos 

associados a qualquer política linguística em geral, ou qualquer 

política de ensino de línguas estrangeiras em especial
87

 (GRIN, 2005, 

p. 26, tradução nossa). 

Outro fator relevante, segundo Grin (2005), está na importância que deve ser 

acordada ao agregamento de dados que passam em silêncio, como o pertencimento a 

uma rede, aquela que constitui qualquer comunidade de língua (materna ou estrangeira) 

estabelecendo relações complexas internas e externas ao indivíduo.  

Desse efeito de rede decorrem interrogações sobre quais línguas ensinar, bem 

como um conjunto de considerações vinculadas a aspectos sociais, culturais e 

geopolíticos. A relevância desta questão está situada, sobretudo, em função das 

inúmeras ocorrências em que decisões importantes são tomadas sem que se faça 

referência às opções em presença (KAPLAN & BALDAUF, 1997; PHILLIPSON, 

2003). 

Ainda nessa ótica, para Beacco & Chiss (2012), é preciso situar as políticas 

linguísticas educativas em relação a valores como: 

 Igualdade de oportunidades educativas e desigualdade linguística 

(domínio diferenciado da (das) língua(s) da escola); 

 A constituição de um pertencimento nacional, transnacional ou extra 

nacional em sua relação com o ensino em língua nacional ou da língua nacional com a 

valorização e o desenvolvimento de repertórios plurilíngues das pessoas e em suas 

relações com a educação para a democracia; 

 A gestão da diversidade linguística em termos de educação para a 

tolerância, de reprodução do capital econômico que constitui o conhecimento de línguas 

em um espaço nacional dado, de preservação do patrimônio linguístico, pelo menos em 

nome da biodiversidade. 

                                                           
87 Do original: En bref, il n’est pas possible, pour le moment, de véritablement calculer la «valeur» d’une 

langue, les «avantages» (marchands et non marchands) qui peuvent être attendus d’une politique 

particulière, et une bonne partie des coûts associés à toute politique linguistique en général, ou à toute 

politique d’enseignement des langues étrangères en particulier. 
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Finalmente, Grin (2005) aponta três dimensões chaves que deveriam ser 

evocadas em qualquer planejamento para o ensino de línguas estrangeiras:  

1) A necessidade incontornável de aprendizagem de uma língua estrangeira na 

formação de cada indivíduo;  

2) A aceleração do processo de globalização, que altera profundamente a 

questão do ensino de línguas estrangeiras, e se desdobra em duas facetas: uma 

integração planetária das sociedades, implicando em uma consequente divulgação de 

certos esquemas culturais, modos de vida e de certas línguas e, por outro lado, o 

processo de individualização e reivindicação de autonomia pessoal;  

3) As estratégias voluntaristas em relação às línguas que incluem as políticas de 

defesas de uma ou outra língua.  

No campo da educação e das línguas estrangeiras, isso implica que qualquer 

política deve considerar, cada vez mais, as motivações individuais e aceitar certas 

exigências, principalmente ao reconhecer a ―autonomia‖ dos cidadãos em suas escolhas, 

quando se trata da aquisição de línguas estrangeiras como elemento de manifestação da 

sua individualidade e coletividade.  

4.5 Política linguística educativa e representação 

Em geral, as representações linguísticas compõem-se de imagens, opiniões e 

preconceitos compartilhados por grupos de falantes em uma dada comunidade 

linguística a respeito das línguas. Tais representações, alicerçadas nas interações e nas 

relações socioculturais, alteram-se conforme o contexto em que eclodem e as 

experiências vivenciadas e/ou projetadas pelos indivíduos e suas comunidades.  

Para Castelloti e Moore (2002) a noção de representação está profundamente 

relacionada à apropriação e transmissão das línguas. Trata-se da representação que os 

locutores fazem acerca das línguas, de suas normas, de suas características ou de seus 

status face a outras línguas, influenciando as estratégias entre o uso e o aprendizado.  

A escolha das línguas estrangeiras na escola decorre diretamente das 

representações que os membros de uma comunidade fazem dos diferentes usos destas 

línguas, que, por sua vez, se encontram hierarquizadas umas em relação às outras. 

Frequentemente estas representações não repousam em fundamentos objetivos, mas 

respondem, em geral, a qualidades e virtudes que os indivíduos lhes atribuem e estão 

ligadas diretamente a condicionamentos aos quais os falantes estão submetidos. 
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É nesse sentido que Castelloti & Moore afirmam: 

No interior do quadro definido pelas imagens que os sujeitos projetam 

acerca das línguas em contato, dos países onde estas são faladas e de 

seus locutores, constroem-se também as representações dos sistemas 

linguísticos, de seus respectivos funcionamentos, das prováveis 

semelhanças e diferenças e as relações que eles podem estabelecer
88

 

(2002, p. 13, tradução nossa). 

Assim, pode–se dizer que todo aprendente carrega consigo representações acerca 

das línguas que estuda ou pretende estudar, da distância interlinguística entre língua 

alvo e língua fonte, bem como da utilidade, do valor comercial e do papel que esta 

língua ocupa na dinâmica social.  

No que concerne à intervenção do Estado, parece que de modo geral os governos 

fazem a escolha da LE tomando como referência sua utilidade, seu prestígio ou as 

representações, tanto econômicas, quanto políticas aceitas pela comunidade 

internacional, ou ainda, o papel que a língua ocupa como instrumento de comunicação 

em escala mundial.  

Ora, quando uma LE é largamente difundida em um país qualquer, trata-se, 

provavelmente, muito mais da vontade do Estado do que propriamente das 

representações dos indivíduos (CALVET, 1993). Nesse sentido, parece óbvio, que o 

Estado lance mão do sistema educativo para impor sua vontade, sendo as escolas o 

melhor instrumento para a difusão da LE selecionada.  

Quanto à escolha propriamente dita da língua a ensinar, esta dependerá das 

opções econômicas, políticas e culturais do governo; a língua em questão será, 

geralmente, considerada como prestigiosa e se verá associada a um país de incontestável 

poder político-econômico.  

Os fatores que determinam o prestígio de uma língua e que contribuem para 

consolidar seu domínio sobre outras, como já dito, frequentemente são de ordem 

política, econômica, tecnológica, ideológica ou cultural. 

Em última análise, é certo que as representações podem exercer papel 

determinante no fracasso ou no sucesso de uma política linguística educativa, 

contribuindo, seja para os processos discursivos de valorização, seja para as práticas de 

desvalorização ou desqualificação de uma dada língua em um sistema de ensino.  

                                                           
88 Do original: A l’intérieur du cadre défini par les images qu’ont les sujets des langues en contact, du 

pays dans lesquelles on les parle et des locuteurs qui en font usage, se construisent également des 

représentations des systèmes linguistiques, de leurs fonctionnements respectifs, de leurs probables 

ressemblances ou différences et des relations qu’ils peuvent entretenir. 
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4.6 Política e planificação de línguas estrangeiras 

No que concerne à gestão do ensino de línguas, Almeida Filho (2001) esclarece 

que uma política linguística pode ser explícita, quando tem agenda, plano de 

desembolso e metas cobráveis pela sociedade, ou implícita, só podendo ser reconhecida 

pela natureza dos fatos que gera, ou seja, quando as forças sociais atuam livremente 

sobre as línguas, mesmo estando sujeitas a diversas influências. 

O ensino de uma ou mais línguas estrangeiras depende frequentemente de uma 

planificação linguística onde o Estado intervém de modo direto para difundir uma 

língua que não é língua oficial do país. Evidentemente instaurar uma política e 

planificação linguística custa caro, razão pela qual o Estado deve estar atento às 

condições históricas, culturais e econômicas, pois estas condições podem tornar-se 

obstáculos quase intransponíveis no momento de colocar em prática os projetos de 

implantação ou de difusão de uma língua (TRUCHOT, 2008). O fato de que o governo 

de um país aceite ou recuse o ensino de uma dada língua estrangeira depende, 

geralmente, das relações políticas, econômicas ou geográficas que o país mantém com 

outros países falantes de uma língua diferente da sua (das suas).  

Outro aspecto importante está relacionado à extensão territorial de um projeto de 

planificação. Embora a planificação da LE seja muito mais a expressão da vontade do 

Estado, é importante considerar a repercussão de modelos homogeneizantes de 

planificação de línguas estrangeiras em países de uma grande extensão geográfica e com 

uma população numericamente elevada, pois as medidas visando promover uma língua 

podem fracassar e o orçamento alocado para o projeto ser gasto sem dar os resultados 

esperados. 

As necessidades linguísticas dos indivíduos e dos grupos sociais variam de 

acordo com as situações de uso de uma língua. É essa variação de necessidades aliada às 

funções linguísticas que, segundo Calvet (1996) inviabilizam a aplicação de leis gerais 

que desconsideram as peculiaridades locais e regionais.  

Para Beacco (2004), planejar o ensino de línguas em uma perspectiva plurilíngue 

implica, concretamente: 

 Explicitar as finalidades das políticas linguísticas educativas: os 

responsáveis tem a função de explicar as finalidades do ensino de LE; 

 Elaborar um projeto coerente para as línguas: é preciso definir as ações 

que visam valorizar e desenvolver os repertórios linguísticos dos falantes, o que envolve 



95 

coordenar as formações e os formadores (ministérios, secretarias, administrações locais, 

escolas, etc.) e criar passarelas entre as línguas ensinadas (nacional, oficial, estrangeira);  

 Criar percursos de ensino diversificados, de modo a multiplicar os 

recursos de ensino disponíveis (nacional, municipal, regional, associativo); 

 Definir objetivos globais, de maneira prospectiva, em função das 

dinâmicas econômicas e demográficas; 

 Organizar o desenvolvimento de competências plurilíngue durante toda a 

vida, ou seja, considerar que é possível aprender uma língua em qualquer momento da 

vida, em qualquer idade, que é possível desenvolver competências parciais em domínios 

específicos, etc. 

Ainda segundo Beacco (2004), o fundamental é que cada indivíduo possa num 

quadro escolar, profissional ou pessoal, aprender as línguas que desejar, quando, como e 

para o que desejar. Alinhado ao pensamento do autor supracitado, é do nosso 

entendimento que assumir uma educação para o plurilinguismo está no âmbito de uma 

formação pluricultural. O desenvolvimento de repertórios plurilíngues pode estar 

acompanhado de uma tomada de consciência que conduza ao respeito à língua do outro 

e à valorização, mesmo que parcial, das demais línguas que nos rodeiam. 

Almejar uma planificação que diferencie os objetivos do ensino de línguas, em 

função, entre outros, das necessidades linguageiras nacionais, locais ou individuais, das 

expectativas e exigências dos aprendentes, do papel dos ensinamentos linguísticos 

correlativamente a outros conhecimentos, é pensar uma formação plurilíngue e 

multicultural, ideários que subjazem teoricamente à constituição da nação brasileira. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Nous vivons dans un monde où les 

situations de contact de langues, loin de se 

reduire constituent un phénomène massif et 

de plus en plus général. 

Coste & Hebrard, 1991 

Neste capítulo, delineiam-se os procedimentos metodológicos propostos para a 

realização deste trabalho. Inicialmente delimitam-se os fundamentos e a natureza do 

trabalho, em seguida, descreve-se o contexto da pesquisa, os sujeitos informantes dos 

dados da pesquisa e os documentos analisados. Além disso, identificam-se os 

instrumentos de pesquisa, justifica-se a opção pelos mesmos e, efetua-se a descrição dos 

procedimentos. Por fim, demarca-se o encaminhamento proposto para a análise dos 

documentos e dos dados.  

Para melhor tracejar a concepção metodológica que se adotou neste trabalho, 

parte-se do princípio primário de que o conhecimento denominado científico, 

sabidamente, decorre da aplicação de um método também científico, ou seja, de 

processo que segue regras e procedimentos próprios às ciências.  

Para Dépelteau (2000), é a consciência da diversidade de procedimentos e 

métodos que permite ao pesquisador saber aquelas que melhor se adéquam aos 

objetivos de uma pesquisa.  

A linha geral que norteia o presente trabalho é a da pesquisa descritiva - 

explicativa, tendo por base uma abordagem quantitativa e qualitativa, que busca, não 

apenas estabelecer relação entre as variáveis estudadas, mas também determinar a 

natureza desta relação.  

Considerando a complexidade do tema, no qual diversas variáveis entram em 

jogo, propõe-se uma abordagem estatística, objetiva, bem como uma abordagem 

interpretativista dos dados. A metodologia fundamenta-se, portanto, no emprego 

integrado de técnicas de pesquisa tanto quantitativas quanto qualitativas.  

Herdeira da tradição positivista, a metodologia quantitativa busca alcançar 

explicações gerais, enquanto a qualitativa, de caráter fenomenológico, busca 

compreender o processo e as diferenças epistemológicas. A pesquisa qualitativa 

possibilitará a compreensão do grupo social e do fenômeno pesquisado a partir dos 

dados fornecidos pelo público estudado, bem como pelos significados atribuídos à 
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questão, ou seja, inseridos no contexto sociocultural em que decorrem. Grosso modo, e 

correndo o risco de simplificar os paradigmas, podemos considerar que o paradigma 

quantitativo apresenta uma concepção global positivista, hipotético-dedutiva, 

particularista e objetiva, bastante própria das ciências naturais e o qualitativo, por sua 

vez, responde a uma concepção global, fenomenológica, indutiva, subjetiva, que se 

volta para o processo que caracteriza as ciências sociais.  

De acordo com Portela (2004) a integração dos métodos constitui a melhor 

forma de pesquisar, posto que para uma análise fidedigna de uma situação é necessário 

o uso de dados, tanto estatísticos quanto qualitativos, retroativamente analisáveis, de 

modo a evitar-se que a subjetividade do pesquisador interfira nos dados. 

A pesquisa em Política Linguística, a nosso ver, exige a utilização de abordagens 

variadas para aferir resultados confiáveis do que ocorre na realidade investigada. Isso 

permitirá apreender a realidade tanto individual quanto institucional, correlacionando 

fatores geopolíticos, socioeconômicos e administrativos. O quadro abaixo resume os 

aspectos que estão sendo considerados globalmente na análise. 

Figura 13 - Aspectos globais de análise político-linguística 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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O duplo olhar, quantitativo e qualitativo, que se propõe para a análise dos dados 

objetivos e subjetivos recolhidos para a composição deste trabalho é o que possibilitará, 

por um lado, não negligenciar nenhum dos aspectos observáveis e, por outro, 

correlacioná-los para melhor compreender a realidade político-linguística da fronteira 

franco-brasileira em todas as suas dimensões.  

5.1 Contexto da pesquisa 

Uma vez que se trata de um trabalho de âmbito político-educativo, adotou-se 

como campo de pesquisa escolas da rede estadual de ensino no Amapá, tanto do 2º ciclo 

do ensino fundamental (6º ao 9º ano), quanto do ensino médio. Nos 16 (dezesseis) 

municípios do estado do Amapá, há 422 escolas da rede estadual de ensino, 158 em 

áreas rurais e 264 em área urbana, conforme quadro abaixo.  

Quadro 2 – Número de escolas por município no Amapá  

Município Escolas – Localização Segmento de Ensino 

Rural  Urbana  Total  1º seg. 2º seg. Médio 

Amapá  7 4 11 7 3 1 

Calçoene  5 5 10 6 4 4 

Cutias 9 1 10 5 4 2 

Ferreira Gomes  4 1 5 4 1 1 

Itaubal  12 1 13 6 6 6 

Laranjal do Jari  29 10 39 30 5 6 

Macapá 80 96 176 67 63 46 

Mazagão  18 3 21 13 7 4 

Oiapoque  27 3 30 28 2 2 

Pedra Branca 16 1 17 16 1 1 

Porto Grande  12 3 15 10 4 1 

Pracuúba 5 1 6 2 3 1 

Santana  13 23 36 14 15 12 

Serra do Navio 2 1 3 2 2 1 

Tartarugalzinho 26 3 29 17 9 4 

Vitória do Jari 1 2 3 2 1 1 

Total  158 264 422 213 130 93 
Fonte: SEED 

Optamos por um tratamento estatístico do número de escolas a serem 

pesquisadas, de modo que esse número garantisse a representatividade percentual de 
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escolas, em todos os municípios. Assim, foi definido que para cada município com até 

5% da população do estado (cerca de 34.000 habitantes), seria incluída 1 (uma) escola 

na pesquisa Desse modo, para cada recorte desse quantitativo uma escola a mais foi 

acrescentada na amostra.  

Considerando que 13 (treze) municípios possuem menos de 34.000 habitantes, e 

em sua maioria, apenas uma escola do 2º segmento do ensino fundamental e do ensino 

médio, foram, inicialmente, definidas 28 (vinte e oito) escolas no Estado para 

composição da amostra, porém, devido ao afastamento de dois municípios, bem como 

em função dos riscos existentes na única via de acesso a eles, optamos por reduzir a 

amostra para 26 escolas, conforme descritivo abaixo: 

 1 (uma) escola nos municípios de: Oiapoque, Porto Grande, Mazagão, 

Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari, Vitória do Jari, Calçoene, 

Amapá, Ferreira Gomes, Serra do Navio, Itaubal e Pracuúba, totalizando 

12 (doze) escolas;  

 3 (três) escolas no município de Santana; 

 11 (onze) escolas no município de Macapá. 

5.2 Os sujeitos informantes da pesquisa 

Elegemos como informantes primários da pesquisa os gestores das escolas, 

podendo responder como gestor o diretor, o diretor adjunto e o secretário escolar. Em 

casos excepcionais, nos quais os referidos informantes não estavam aptos a fornecer 

todas as respostas ao questionário
89

, o gestor anterior ou um professor de línguas foi o 

informante da escola. Assim, participaram da pesquisa, na qualidade de informantes 

primários: 15 diretores, 1 diretor adjunto, 6 secretários escolares, 4 coordenadores 

pedagógicos e 1 professor, totalizando 27 entrevistados.  

Como informantes secundários, que corroboram ou não as informações 

fornecidas pelos gestores e o cumprimento do que está disposto na legislação, elegemos 

os alunos do 3º ano das escolas de ensino médio. Ao todo 670 (seiscentos e setenta) 

estudantes do ensino médio responderam aos questionários.  

Por fim, optamos por estender ao Departamento de Ensino Médio da Secretaria 

de Estado da Educação (DEM-SEED) o questionário de pesquisa, assim foi possível 

                                                           
89

 Muitos diretores, no momento da entrevista, acabavam de assumir a gestão da escola e, em muitos 

casos, não estavam a par dos procedimentos adotados pelas gestões anteriores.  
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confrontar as orientações para a política de ensino de línguas, se e quando existem, com 

os procedimentos adotados, bem como com os resultados práticos na escola.  

5.3 Instrumentos de pesquisa 

Com o objetivo, tanto de diagnosticar a situação existente, quanto de 

fundamentá-la, bem como, de justificar os limites e contribuições da pesquisa, foram 

utilizados os seguintes instrumentos:  

 Levantamento e análise documental: O levantamento da legislação 

brasileira e amapaense, relativa ao ensino de línguas estrangeiras, foi o que nos 

possibilitou estabelecer quais legislações estão em vigor e quais delas se aplicam à 

realidade amapaense, bem como analisar se existem normativas conflitantes. Em 

paralelo, analisamos ainda:  

o  os acordos de cooperação de âmbito nacional e local envolvendo o 

ensino das línguas oficiais e as repercussões locais da política linguística 

educativa brasileira; 

o o texto da LDB 9394/96, no que concerne ao ensino de línguas 

estrangeiras; 

o a Lei 11.161/2005 relativa ao ensino da língua espanhola no ensino 

médio; 

o a legislação estadual referente ao ensino do francês e do espanhol no 

Amapá; 

o o Acordo-Quadro assinado entre Brasil e França, em 1998, relativo ao 

ensino de francês no Amapá e de português na Guiana; 

o os PCN no que tange aos critérios de escolha da língua estrangeira; 

o a política do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 

o e os instrumentos legais que regem a entrada no ensino superior no 

Brasil, tais como: ENEM, SISU, PROUNI;  

 Coleta de dados: Foi feita a partir de questionários de pesquisa (em 

anexo) e entrevista semiestruturada, pois é aquela que melhor atende aos objetivos 

propostos. A entrevista semiestruturada valoriza não somente a presença do 

investigador, como também oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação. 
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Foram elaborados três questionários: um para gestores, outro, para alunos dos 

anos finais dos segmentos envolvidos na pesquisa e, um terceiro, aplicável a 

funcionários do DEM-SEED. Os três questionários compõem uma triangulação 

complementar que nos permite explorar aspectos convergentes e divergentes da 

pesquisa.  

Uma primeira versão do questionário foi elaborada e aplicada como pré-teste em 

algumas escolas. Através dele foi possível detectar uma necessária ampliação tanto das 

perguntas e seu campo de abrangência, quanto dos informantes. Inicialmente o 

questionário foi aplicado apenas aos gestores das escolas de ensino fundamental (2º 

ciclo) e médio. Nesta 2ª versão, como informantes da pesquisa, foram entrevistados 

funcionários da Secretaria de Estado da Educação responsáveis pelo departamento de 

ensino de LEs, gestores de escolas de ensino fundamental e médio ou, quando foi o 

caso, professores das línguas ensinadas nas escolas, e ainda, alunos do 3º ano do ensino 

médio. Com esta configuração, foi possível recolher dados relativos à orientação da 

política linguística, à execução e à repercussão/representação dessa política em uma 

perspectiva que se estende desde decisões in vitro até as in vivo. 

À exceção do questionário dos alunos, que foi conduzido pelo professor titular 

de língua estrangeira, os demais foram aplicados através de entrevista semiestruturada 

conduzida pela pesquisadora em cada uma das escolas, bem como na Secretaria de 

Estado da Educação.  

O questionário aplicado aos gestores está dividido em 5 (cinco) eixos: 

 O primeiro identifica os dados da escola e o segmento de ensino; 

 O segundo identifica as línguas estrangeiras ensinadas e o processo de 

definição destas línguas, situando-o temporalmente; 

 O terceiro trata do quadro de profissionais na escola e a formação; 

 O quarto explicita o suporte didático recebido; 

 E o quinto trata das condições da instituição de ofertar mais de uma ou 

duas LE.  

O questionário dos alunos contém 12 perguntas (abertas e fechadas):  

 As questões 1, 3 e 5 estão relacionadas à presença do ensino de língua na 

escola; 

 As questões 4 e 6 permitem apreender a representação que os alunos têm 

das línguas e de quais línguas deveriam ser ensinadas na escola; 
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 As questões 2, 8 e 9 visam delimitar a presença, os domínios de uso e a 

função das línguas estrangeiras, elencadas na pesquisa, na vida dos 

estudantes; 

 E as questões 10, 11 e 12 correlacionam o estudo das línguas na escola e 

a escolha de línguas no ENEM.  

O questionário aplicado ao agente público responsável pelo ensino de línguas, na 

Secretaria de Estado da Educação, está dividido em dois blocos:  

 Um relacionado ao número de professores de LE no Estado e à demanda 

existente por língua estrangeira; 

 Outro relativo à orientação dada às escolas quanto ao ensino de línguas 

estrangeiras e ao processo de escolha das línguas.  

5.4 Análise e interpretação 

A análise e a interpretação dos dados estão baseadas nos seguintes aspectos: a) 

Nos resultados alcançados através da pesquisa documental e da entrevista 

semiestruturada; b) Nos números fornecidos pelos questionários e c) Na triangulação 

dos dados objetivos e subjetivos que são discutidos à luz da literatura referenciada. 

No cruzamento das informações, visamos evidenciar: 

 O processo de escolha (definido na LDB 9394/96) através das 

informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Educação, pelos gestores e 

pelos alunos; 

 A influência do Estado na definição / imposição das línguas 

ofertadas nas escolas através de mecanismos de coerção social e controle;  

 A oferta de línguas correlacionada à necessidade / opinião / 

percepção da comunidade escolar e ao uso efetivo das línguas na região.  
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6 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS EM CONFLITO NA FRONTEIRA 

FRANCO-BRASILEIRA: IMPACTOS E CONTRADIÇÕES DA 

LDB 9394/96 E DA LEI 11.161/05 

 

La latinité n'est pas un discours déjà prêt ou du 

"déjà fait". Sa force est dans l'ouverture 

originelle que la porte. 

Cândido Mendes, 2001 

6.1 Da análise documental: ordenamento jurídico, acordos, orientações, 

recomendações e programas oficiais  

Nesta seção do trabalho são apresentados e discutidos os aparatos regulatórios 

que ―determinam‖ a Política Linguística Educativa (PLE) do Estado brasileiro, 

legitimam a ação verticalizadora do Estado e, consolidam uma política de hegemonias 

linguísticas no ensino. Os argumentos apresentados, nesse capítulo, descortinam a rede 

que sustenta o ―favorecimento‖ e o ―direcionamento‖ para a aprendizagem do espanhol 

e do inglês, em detrimento de qualquer direito à diversidade, garantido na LDB ou de 

acordos feitos com países de outras línguas.  

6.1.1 Dos acordos de cooperação que envolvem a Política Linguística Educativa 

brasileira: o Mercosul e o Acordo-Quadro de Cooperação França – Brasil  

A conformação de mercados comuns implica marcos regulatórios em diversos 

âmbitos, dentre os quais a circulação de pessoas, que por sua vez pressupõe o uso da(s) 

língua(s). A prática de assinaturas de acordos de cooperação entre países não é fato 

novo neste século, mas, certamente, vê-se enriquecida pela dimensão trazida através da 

globalização e do contato entre povos de línguas distintas.  

Nos últimos 30 anos, o Brasil comprometeu-se oficialmente com o ensino e/ou 

incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras em dois acordos: O Mercosul e o 

Acordo-Quadro Brasil-França. Ainda que não haja nenhuma referência oficial nos 

textos que regulam o ensino de línguas, não há como desconsiderar que a assinatura de 

tais acordos tenha exercido alguma influência sobre o texto final da LDB em vigor e da 

Lei 11.161 de 2005. Nesse contexto, analisa-se a influência que os acordos assinados 

pelo Brasil, em especial, com os países de Cone Sul e com a França exercem sobre a 

atual política de ensino de línguas no Brasil.  
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6.1.1.1 O Mercosul e o ensino do espanhol 

A criação de um mercado comum visando facilitar a livre circulação de bens, 

serviços, pessoas e capitais, bem como promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico, indiscutivelmente, perpassa pela conformação da situação linguística. 

Nesse sentido, o ensino-aprendizagem de línguas configura-se em questão basilar para a 

integração regional à medida que efetivamente pode contribuir para a consolidação dos 

mercados e promover maior integração entre os povos.  

Criado em março de 1991, cinco anos antes da promulgação da LDB 9394, o 

Mercado Comum do Sul – Mercosul, já estabelecia como princípio ―o interesse de 

difundir o aprendizado dos idiomas oficiais do Mercosul, espanhol e português, através 

dos sistemas educacionais formais, não formais e informais‖ (Princípios do Mercosul, 

1991). Nessa mesma linha, o plano trienal para a educação do Bloco, aprovado em 

1992, prevê um subprograma de medidas para o ensino das línguas oficiais de trabalho. 

Esse subprograma tem por objeto ―implementar o ensino de espanhol e do português 

nas instituições de diferentes níveis e modalidades do sistema educativo, para melhoria 

da comunicação entre os países que formam o Mercosul‖ (DURÃO,1998, p.11).  

Esse processo é o elemento catalisador que vai originar mudanças no plano 

educacional dos países membros do Mercosul, e nesse âmbito, no Brasil. O ensino do 

espanhol e do português passa a ser introduzido nos programas, surgem diversas 

proposições metodológicas, bem como diferentes programas de capacitação docente.  

Nesse contexto, o Brasil se compromete a:  

 Estimular o ensino/aprendizagem do espanhol; 

 Usar o espanhol como língua de trabalho nas questões relativas ao 

Mercosul; 

 Regulamentar o uso e funções públicas das línguas em produtos 

(rotulação, etiquetamento, tradução); 

 Regulamentar a certificação no sistema educativo; 

 Admitir títulos, certificados e diplomas para o exercício do ensino do 

espanhol como LE no plano de ação 2001-2005;  

 Promover o ensino das línguas oficiais do Mercosul nos sistemas 

educativos, a formação de professores, o conhecimento do patrimônio 

linguístico regional; 



105 

 E instrumentar políticas adequadas às diferentes realidades 

sociolinguísticas da região.  

Em outros termos, embora diversos outros fatores tenham concorrido, ao longo 

da década de 1990, e início dos anos 2000, tais como, a instalação do Instituto 

Cervantes
90

, e os acordos comerciais com a Espanha, é, efetivamente, em 1991, que se 

delimitam as bases mercantis e ideológicas que determinariam, no futuro, o papel 

preponderante do espanhol no ensino de línguas no Brasil, ratificado oficialmente pela 

Lei 11.161/2005.  

6.1.1.2 O Acordo-Quadro Brasil-França e o ensino do francês  

Na mesma perspectiva dos acordos internacionais, em 28 de maio de 1996, o 

Brasil firma um Acordo-Quadro de cooperação com a França e, baseado nele, um 

Acordo de Cooperação Transfronteiriça, firmado em setembro de 1997.  

É nesse contexto que o estado do Amapá, enquanto território brasileiro e maior 

fronteira com um território francês se insere no processo de cooperação e integração 

regional e estrutura os alicerces necessários para o desenvolvimento de projetos comuns 

com a Guiana Francesa, como já fora amplamente explicitado no item 2.2.6 desta tese.  

A cooperação linguística e educativa é concebida como um dos pilares 

essenciais do projeto. Ela visava primordialmente: (1) a inclusão do ensino da língua 

francesa no currículo de ensino no Amapá, posto que em 1997 não havia nenhuma 

escola que incluísse a língua francesa na grade curricular, e (2) o desenvolvimento e a 

consolidação do ensino da língua portuguesa na Guiana Francesa, embora lá, o 

português já fosse disciplina presente nas escolas. 

A Ata da Primeira Reunião da Comissão Mista Transfronteiriça (documento em 

anexo) registrara: 

Na Guiana, o português língua europeia faz parte das línguas modernas 

ensinadas (...) assim, este ensino é oferecido nas universidades e 

compõe a formação dos futuros professores das escolas no Instituto de 

Formação de Professores da Guiana
91

 (tradução nossa) 

[..] 

                                                           
90

 Instituição pública criada, pelo governo da Espanha, em 1991 para promover, ensinar a língua 

espanhola e difundir a cultura da Espanha e a dos países hispanofalantes. Teve suas primeiras sedes 

instaladas no Brasil apenas em 1998.  
91

 Do original: En guyane, le portugais langue européenne fait partie des langues vivantes enseignées (...) 

de même cet enseignement est dispensé à l’IES et rentre dans la formation des futurs professeurs des 

écoles au Centre l’IUFM de Guyane. 
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No Amapá, o ensino do francês não existe, por enquanto, nem no 

sistema escolar, nem no sistema universitário. Cabe registrar, por outro 

lado, a ausência total de professores amapaenses formados para este 

ensino
92

 (tradução nossa). 

Em verdade, com esse acordo, o Brasil se compromete a favorecer todas as 

ações de encontro, de trocas e de reflexão, suscetíveis de desenvolver a prática e o 

domínio da língua francesa no Brasil e, particularmente, na região de fronteira, 

apoiando as iniciativas implementadas pelas duas partes, entre as quais: 

 Redefinição dos programas pedagógicos para formação de professores; 

 Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de tecnologias educacionais; 

 Implementação de programas de intercâmbio linguístico-educativo;  

 Realização de ações conjuntas no âmbito da educação ambiental, para a 

saúde, para a cidadania e formação profissional. 

Ao longo da década de 1990, o Brasil promove uma releitura do papel das 

línguas estrangeiras no espaço ―socioeconômico‖ nacional que culminará em uma 

política de abertura ao multilinguismo e à diversidade linguística e cultural brasileira. 

Essa abertura aparece bastante delineada na LDB 9394/96. Assim, ambos os acordos 

dos quais o Brasil se fez signatário estão em plena conformidade com o que está 

instituído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, o 

que já não se pode afirmar correlativamente à Lei 11.161/2005.  

6.1.2 O atual ordenamento jurídico de ensino de línguas estrangeiras no Brasil  

Atualmente, o ensino de línguas no Brasil segue regido, basicamente, por duas 

legislações: a LDB 9394/96 e a Lei 11.161/2005. No Entanto, há que se considerar que 

tais leis foram elaboradas em contextos político-econômicos e sociais específicos que 

influenciaram sua formulação e, continuam sendo regulamentadas por resoluções, 

recomendações e asseguradas por programas oficiais do Estado. 

6.1.2.1 Dos instrumentos jurídicos: A LDB 9394/96 e a Lei 11.161/2005 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor, representa 

reconhecidamente um avanço para o ensino de línguas nacional correlativamente às 

                                                           
92

 Do original: Dans l’Amapá l’enseignement du français n’existe pour l’instant, ni dans le système 

scolaire, ni dans le système universitaire. À signaler d’autre part, l’absence totale de professeurs 

d’Amapá formés pour cet enseignement.  
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duas que a sucederam a partir da segunda metade do século XX. A saber, a LDB de 

1961, que estabelece o fim da obrigatoriedade do ensino de línguas e a LDB 5692/71, 

que reduz a carga horária e submete o ensino às condições do estabelecimento.  

A LDB 9394/96 é aquela que rege todo o ensino no Brasil e sobre a qual, em 

tese, nenhuma lei é superior. Ela determina o ensino de línguas estrangeiras em caráter 

obrigatório, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Dentre os itens que se 

relacionam direta ou indiretamente com o ensino de línguas estrangeiras ou segundas 

línguas destacamos:  

1) O artigo 3º, que indica os princípios que regem a LDB, dentre os quais 

constam o princípio da ―liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber‖ e o da ―vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais‖; 

2) O artigo 26 que divide o currículo em uma parte comum e outra 

diversificada, onde estão incluídas as línguas estrangeiras: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela;  

3) O §5º deste mesmo artigo, onde fica estabelecido que: 

Na parte diversificada do currículo, será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo 

menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 

cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição; 

4) O artigo 36, (inciso 3º) estabelecendo que no ensino médio:  

será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda 

língua em caráter optativo, dentro das possibilidades da 

instituição; 

5) E, por último, porém não menos importante, o artigo 78 que trata da 

educação bilíngue que deverá ser possibilitada às comunidades indígenas, 

visando: 

proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 

recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas 

identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; e,  
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garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 

nacional e demais sociedades indígenas e não índias. 

Outro instrumento legal que regulamenta o ensino de línguas no Brasil, porém, 

não superior a LDB, é a Lei 11.161 sancionada em 2005. Conhecida como a lei do 

espanhol, ela estabelece em seu artigo 1º: 

O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e 

de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 

gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio. 

No âmbito da legislação estadual, a Lei 1.406 de 18 de novembro de 2009 (em 

anexo), em seu artigo 1º, delibera pela inclusão da língua francesa na rede de ensino do 

estado do Amapá: 

Art.1º- Fica autorizado o Poder Executivo a incluir na grade 

curricular do ensino médio da rede estadual a disciplina de 

Língua Francesa como componente curricular complementar.  

Relativamente ao aparato regulatório, acima apresentado, observa-se uma 

continuidade de práticas intervencionistas (in vitro) na política linguística educativa 

brasileira, bem como, um enfrentamento de legislações impositivas e indicativas, que 

pouco contribuem para uma regulação equilibrada do ensino de línguas. 

Nessa perspectiva, é valido questionar em que medida, uma lei que impõe a 

oferta de uma língua específica e subordina as demais às ―condições do 

estabelecimento‖ está resguardando o princípio da liberdade de aprender, de ensinar (...) 

estabelecido no artigo 3º da LDB 9394/96. A liberdade proposta na LDB, em muitos 

casos, será anulada pela oferta impositiva da língua espanhola. 

Como se pode falar em vinculação da educação escolar ao trabalho e às práticas 

sociais quando as principais línguas estrangeiras, em uma dada região, podem ser 

retiradas da escola para benefício de uma terceira, sem vínculos objetivos com o mundo 

do trabalho e as práticas sociais locais?  

Seguindo nessa linha, outro aspecto relevante a ser considerado é relativo à 

concepção daquilo que constitui ―base comum‖ e ―parte diversificada‖. As línguas 

estrangeiras estão situadas na parte diversificada do currículo, ora, parte diversificada é 

aquela que deveria, em tese, permitir a inclusão de componentes curriculares vinculados 

às características regionais, locais, relacionando a sociedade, a cultura e a economia. As 
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línguas em regiões de fronteira ou nas áreas caracterizadas pela imigração fazem 

necessariamente parte desse cenário. 

À medida que uma legislação impõe uma disciplina de língua estrangeira a todas 

as escolas, identificam-se claramente dois equívocos: o primeiro relativo à percepção 

geopolítica equivocada de que a língua espanhola é comum a todas as fronteiras 

brasileiras; e o segundo, de cunho conceitual sobre o significado de ―comum‖ e 

―diversificado‖. A Lei 11.161/2005 transforma a língua espanhola em disciplina comum 

a todas as escolas, mesmo que isso não esteja explícito como objetivo final.  

6.1.2.2 Das recomendações oficiais: PCN, CNE e CEE  

Em complemento à LDB, foram lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), que, baseados nos princípios da transversalidade, compõem o aparato 

regulatório do ensino no Brasil e orientam, inclusive, o de línguas estrangeiras. De 

acordo com os PCN, a escolha da língua estrangeira em uma dada comunidade deve 

basear-se em três fatores:  

 Os fatores históricos que levam em conta o papel hegemônico que 

exerce uma determinada língua no contexto das relações internacionais. 

Elementos que corroboram, na atualidade, a importância e a escolha da 

língua inglesa na grande maioria das escolas brasileiras; 

 Os fatores relativos às comunidades locais, provenientes da 

convivência entre comunidades contíguas com línguas diferentes, tal é o 

caso das comunidades linguísticas de fronteira (neste âmbito, inclui-se o 

francês, o espanhol, o guarani e, mesmo, o inglês) e as comunidades de 

imigrantes (cujas colônias justificam a adoção do italiano, do alemão, do 

japonês, além de outros dialetos regionais que se mantêm); 

 E os fatores relativos à tradição, os quais levam em conta o papel de 

uma dada língua nas relações culturais estabelecidas entre nações e no 

acesso ao conhecimento. Fator decisivo quando analisamos a importância 

cultural do francês, do alemão e do espanhol, entre outras, em diferentes 

regiões do país.  

Além dos fatores determinantes da escolha, no que concerne aos objetivos os 

PCN consideram que: 
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[...] é imprescindível incorporar as necessidades da realidade ao 

currículo escolar de forma que os alunos tenham acesso (...) àqueles 

conhecimentos que serão exigidos no mercado de trabalho (BRASIL, 

1999, p.149). 

No âmbito das orientações e recomendações estão os pareceres emitidos pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelos Conselhos Estaduais (CEE).  

Nacionalmente, não foram poucas as consultas feitas ao CNE sobre a aplicação 

da Lei 11.161, que, em diferentes ocasiões, através do Parecer CNE/CEB 18/2007, 

reitera:  

A Lei nº 11.161, publicada em 5 de agosto de 2005, apresenta-se 

como uma lei ordinária, sem fazer referência explícita a outra ordem 

normativa. Não altera, pois, qualquer dispositivo da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional ou de qualquer outra Lei Federal (grifo 

nosso). 

[...] entende-se que não é permitido 'o oferecimento de apenas uma 

língua estrangeira moderna', no Ensino Médio, ainda que esta seja 

aquela cuja oferta é obrigatória em todas as escolas, a Língua 

Espanhola (grifo nosso). 

[...] não apenas é devida a oferta de pelo menos duas línguas 

estrangeiras modernas no Ensino Médio, como também de que cabe 

decisão de cada comunidade escolar sobre qual destas é a obrigatória 

para todos os estudantes de Ensino Médio sob sua jurisdição. Assim 

sendo, ao aluno do Ensino Médio só poderá caber a opção de 

inscrever-se ou não para estudar uma segunda (ou até terceira língua 

estrangeira moderna, se a escola puder oferecê-la); uma será sempre 

obrigatória e comum a todos os estudantes de determinada escola, 

apenas as demais podem lhes ser individualmente facultativas (grifo 

nosso). 

No Amapá, o CEE, em conformidade com os pareceres emitidos pelo CNE, não 

apenas estabelece, através do Parecer 134/2009 (em anexo), a obrigatoriedade de oferta 

do espanhol no ensino médio, mas também estende as mesmas regras para o ensino 

fundamental:  

Art. 2º. A oferta da língua espanhola na rede pública de ensino será 

feita em pelo menos uma série do ensino médio, no horário regular de 

aula dos alunos, incluída no cômputo da carga horária da parte 

diversificada da matriz curricular. 

§ 1º Caberá à comunidade escolar a escolha da língua estrangeira 

moderna a ser ministrada na instituição de ensino, obedecendo ao inciso 

III do art. 36 da Lei 9.394/96. 

§ 2º Na escola onde a oferta da língua espanhola obedecer ao parágrafo 

primeiro deste artigo, a matrícula será obrigatória para todos os alunos, 
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ficando a matrícula em caráter facultativo para a segunda língua 

estrangeira a ser ofertada. 

Parágrafo único. As escolas de ensino fundamental, que ofertarem a 

língua espanhola, deverão fazê-lo, observando as normas estabelecidas 

para o ensino médio (CEE - AP – nº 134/09). 

Em contrapartida, a Lei 1.406/2009 é tacitamente ignorada pelo CEE-Amapá 

que não emite qualquer orientação para a regulamentação da inclusão da língua francesa 

na matriz curricular das escolas enquanto disciplina complementar à formação do aluno 

no ensino médio. Fato que já aponta para uma incompatibilidade de efetivação 

simultânea das leis acima explanadas. 

Para usar os termos de Calvet (1996) concernentes à gestão do ensino de línguas, 

se a LDB 9394/96 caracteriza-se pela ênfase dada à escolha da(s) língua(s) 

estrangeira(s), valorizando e possibilitando uma ―relativa‖ política in vivo, a Lei 

11.161/2005, por outro lado, ao determinar a obrigatoriedade de oferta da língua 

espanhola, faz prevalecer o in vitro. 

Textualmente, as Leis 9394/96 e 11.161/2005 revelam-se alternativas e 

complementares, posto que, tendo a primeira estabelecido a obrigatoriedade do ensino, a 

segunda determina a obrigatoriedade da oferta. Porém, essa aparente 

complementaridade não se sustenta ―efetivamente‖ quando se colocam em jogo os 

aspectos práticos que supõem muito mais que a criação de leis e o estabelecimento de 

prazos de implementação.  

Nessa mesma linha de racionalização, dois elementos não passam pela prova do 

contraditório, são eles: o direito de escolha, frente à obrigatoriedade da oferta, aliado à 

oferta de uma segunda língua dentro das possibilidades da instituição.  

Cabe salientar, inicialmente, que a oferta de uma segunda língua, subordinada às 

condições do estabelecimento, leia-se falta de professor, espaço inadequado, ausência 

de material didático, etc., desobriga qualquer instituição que se julgue sem condições, 

de ofertar uma segunda LE. Por outro lado, a impossibilidade institucional anula, 

categoricamente, o direito de escolha em benefício da obrigatoriedade da oferta. 

A LDB 9394/96, compreendida, nesse texto, como a escolha obrigatória 

determina que a partir da 5ª série, pelo menos uma língua estrangeira moderna deva ser 

ensinada na escola, cuja escolha está a cargo da comunidade escolar, Em outras 

palavras, o que estabelece a lei é que, ainda que obrigatória, a língua estrangeira 
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(francês, inglês, alemão, etc.) deverá ser eleita pela comunidade, não cabendo, portanto, 

tal escolha, nem ao professor, nem ao dirigente escolar, nem propriamente ao Estado.  

Na perspectiva inversa, interpretamos a Lei 11.161 de 2005 como uma 

obrigatoriedade voluntária uma vez que mesmo sendo de oferta obrigatória para a 

escola, a língua espanhola deveria ser uma opção adotada pelo aluno, individualmente 

ou pela comunidade escolar, e jamais imposta, como vem ocorrendo em algumas partes 

do País e, especialmente, no estado do Amapá, conforme dados que corroboram esta 

asserção presentes na seção 6.2 deste trabalho.  

Na verdade, o Estado brasileiro, faz uma escolha prévia da LE quando sanciona 

a lei do espanhol, ou seja, ofertar ou não espanhol na escola independe da vontade da 

comunidade escolar e, ainda menos, quando, ao não garantir igualdade de condições 

para todas as escolas brasileiras, ele prioriza uma língua, já previamente por ele 

definida, e deixa uma segunda língua a mercê das condições da instituição, como se as 

condições da instituição não estivessem diretamente atreladas à ação governamental. 

Estando o ensino médio sob a responsabilidade dos Estados, o que a lei assegura é uma 

completa desigualdade de condições posto que não são garantidas as mesmas condições 

de ensino em São Paulo, no Paraná, no Acre e no Amapá, por exemplo.  

Tampouco se pode exigir que estados com condições político-econômicas, 

práticas sociais e relações históricas tão diferenciadas, possam assegurar, igualmente, a 

aplicação de uma única política linguística generalista, ou ainda, imaginar que 

diferentes grupos sociais e linguísticos tenham, necessariamente, os mesmos interesses. 

Se argentinos, paraguaios e uruguaios compõem a paisagem do litoral sul do Brasil, o 

mesmo não se pode dizer do Amapá, onde 80% dos estrangeiros
93

 são provenientes da 

Guiana Francesa, das ilhas caribenhas ou da França metropolitana.  

Olhando especialmente para o status das línguas, ao analisarmos o atual quadro 

jurídico do ensino de LE no Brasil, não podemos ignorar que, no contexto global o 

inglês impõe-se pelo que representa política e economicamente no mercado mundial; o 

espanhol, num âmbito supranacional, tem oficialmente status de língua estrangeira 

obrigatória no Brasil, dois elementos que por si só, eliminam as reais possibilidades de 

escolha de que trata a 9394/96, considerando-se que a escolha, em última análise, é 

referente às outras línguas que não a espanhola, segundo o que se estabelece com a 

11.161/2005. Nestes termos, nenhuma escola efetivamente tem a opção de escolher 
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 Dados fornecidos pela Secretaria de Turismo do Amapá - SETUR. 
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qualquer outra língua se antes não assegurar a oferta da língua espanhola, independente 

de quais sejam os fatores motivacionais que apontem para uma escolha diferente da pré-

estabelecida pelo governo federal. 

E quando estendemos esta reflexão para as comunidades de imigrantes ou de 

fronteira podemos constatar que entre a escolha obrigatória e a obrigatoriedade 

―pseudo‖ voluntária só se pode escolher, quando há condições para tanto, por inglês e 

espanhol, ou alemão e espanhol, ou francês e espanhol, ou italiano e espanhol, etc., 

tornando as possibilidades de ofertar-se alemão e inglês, ou inglês e francês inviáveis, 

dadas as reais (e não as ideais) condições da escola pública. A lei, por si só, não abole 

os problemas pré-existentes nos espaços escolares, mas pode trazer outros, não 

previamente previstos, como aconteceu no sistema de ensino no Amapá.  

A figura abaixo exibe os cenários legalmente possíveis para a escolha das LE no 

Brasil:  

Figura 14 – Cenários legais de oferta de língua estrangeira no Brasil

 

Fonte: Elaborada pela autora com base no ordenamento jurídico brasileiro 

Partindo da consideração de que boa parte das escolas de ensino médio só oferta 

duas LE, o cenário I é aquele em que a língua obrigatória, sendo qualquer outra que não 

a espanhola, a segunda língua (a opcional) será o espanhol, obrigatoriamente, 
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independente da vontade da comunidade. No cenário II, em sendo o espanhol a língua 

obrigatória, a segunda língua, será uma ―outra língua qualquer‖ que entrará em 

concorrência direta com o inglês. E o cenário III, muito mais plural, porém, menos 

possível é aquele em que a comunidade escolhe uma língua obrigatória diferente da 

espanhola, o espanhol figura, então, como língua opcional de oferta obrigatória, 

conforme a legislação e uma terceira ou quarta língua, de acordo com as condições da 

instituição, é ofertada como opcional, porém sem o caráter da obrigatoriedade.  

Dito isso, pode-se afirmar que, na prática, o espanhol é a única língua 

estrangeira obrigatória no Brasil e, todas as demais são opcionais, o que também 

significa dizer que a obrigatoriedade imposta pela 11.161/2005, fere, em certa medida, o 

direito de escolha assegurado pela LDB 9394/96.  

Diante da obrigatoriedade de ofertar-se uma língua e da impossibilidade de 

ofertar-se, também, uma segunda ou terceira, caso de diversos municípios, nos mais 

longínquos lugares do país, o dirigente escolar não encontra outra opção, senão a de 

―pseudo voluntariamente‖ seguir a lei que impõe, e não aquela que abre possibilidades, 

e assim, no Amapá, por exemplo, fronteira com a Guiana Francesa, o caminho mais 

comum, para não dizer o mais exequível, tem sido o de ofertar espanhol, mesmo que a 

fronteira, a realidade socioeconômica, as relações históricas e a vontade da comunidade 

apontem para a necessidade do ensino do francês.  

Nesse ponto incide outra questão que, também, se vê atropelada pela Lei 11.161: 

os fatores apontados nos PCN que deveriam conduzir a escolha das línguas pelas 

comunidades. Eles deveriam constituir os eixos que ampliariam as possibilidades de 

escolha e colocariam o ensino de línguas no âmbito da pluralidade linguística brasileira, 

abrindo espaço para o ensino regular de línguas consideradas, efetivamente, como 

estrangeiras ou como segunda língua em diversas comunidades e, especialmente, no sul 

do país. 

Forjada como política educativa de âmbito nacional, o caráter centralizador 

assumido pela Lei 11.161, retira da comunidade escolar o papel de protagonista maior 

na escolha das línguas, previsto na LDB.   

Racionalizando o tema em tela, pode-se afirmar que sendo a escolha uma 

obrigatoriedade, todas as línguas, em cumprimento ao que determina a LDB, deveriam 

figurar em condições de igualdade e, efetivamente, seriam os fatores históricos, 

econômicos e socioculturais, além da real utilidade das línguas em concorrência, os 

determinantes da escolha/oferta de uma dada língua na escola.  
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6.1.3 Dos programas oficiais: ENEM, SISU, PROUNI, PNLD, Ciência sem 

Fronteiras  

Observam-se, nos programas federais que envolvem o ensino de línguas, outros 

fatores que apontam para a imposição do ensino do inglês e do espanhol no Brasil. 

Adentramos, mais profundamente, portanto, no campo da planificação do status, das 

ações que visam garantir um papel particular a uma língua em uma sociedade. 

O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que se constitui, atualmente, no 

maior processo de exame para entrada nas universidades públicas e privadas do País, 

servindo de base tanto para o Sistema Único de Seleção Unificada – SISU que atende às 

instituições públicas de ensino superior, quanto para o Programa Universidade para 

Todos – PROUNI, que concede bolsas para estudantes em instituições privadas de 

ensino superior, só inclui em seu processo as línguas inglesa e espanhola, limitando, 

igualmente, as possibilidades de escolha dos estudantes que terminam o ensino médio.  

Em última instância, é um programa federal que, claramente, desconsidera as 

peculiaridades regionais e o direito de escolha previsto na LDB. Ora, se a comunidade 

escolar, no ensino médio, em tese, tem direito à escolha da língua estrangeira, no 

mínimo, é de se esperar que um programa nacional tenha um leque variado de línguas 

em seu projeto.  

O mesmo é válido para as universidades que, em que pese todas as discussões 

em torno do papel das línguas estrangeiras na sociedade atual existentes nos programas 

de graduação e pós-graduação, quando elas se aliam e aderem ao SISU, como processo 

único de seleção, elas também ratificam uma oferta limitada de línguas, em seu 

processo seletivo.  

As possibilidades criadas em diversas universidades brasileiras, nos anos 90, 

com a inclusão de línguas diversas no vestibular como fez a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) que incluía, entre outras, o italiano e o alemão, desaparecem com a 

adoção do ENEM como fórmula única de entrada nas universidades e, 

contraditoriamente, provoca-se um desestímulo à aprendizagem de outras línguas, 

sobretudo, para a camada da população desprovida de meios para pagar um ensino 

privado em uma escola de línguas. 

Das 63 universidades federais, apenas três não utilizam de alguma forma o 

sistema ENEM/SISU. De acordo com dados do Ministério da Educação – MEC, mais 

de 50% das IFES, entre Institutos e Universidades, utilizam o SISU como sistema único 

de seleção de ingressantes. As demais se dividem entre aquelas que recorrem, 
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parcialmente, ao sistema, usando-o como parte do processo seletivo e aquelas (poucas) 

que não o utilizam. 

Nesse contexto, analisemos a situação hipotética de um estudante do interior do 

Amapá que, habitando a região de fronteira, teve o direito de escolher entre diversas 

línguas (poderia ser italiano, alemão, japonês) e optou por estudar francês ao longo do 

ensino médio. Aluno este que não fora obrigado a estudar nem espanhol, nem inglês, 

posto que a Lei 11.161, torna obrigatória a oferta da língua espanhola, porém, 

supostamente, não obriga o aluno a optar por ela. 

A questão é que, ao deparar-se com a inscrição no Enem, esse aluno teve, por 

obrigação, para poder entrar em uma universidade pública ou privada, que fazer uma 

escolha limitada ao inglês e espanhol. Onde está o erro? No aluno que exerceu um 

direito que lhe é assegurado na LDB 9394/96, cuja comunidade considerou os fatores 

econômicos locais em sua escolha, ou no programa federal que ignora essa 

possibilidade, legalmente dada ao aluno de qualquer parte do país? 

Estendendo essa discussão para as consequências mais imediatas no sistema de 

ensino, observa-se que as escolas de ensino médio, que poderiam ofertar línguas mais 

próximas aos anseios reais de suas comunidades, são também levadas a colocar em 

primeiro plano as línguas que compõem o ENEM. Seguindo o princípio da isonomia, 

tão resguardado quanto o direito de uma comunidade de escolher o espanhol ou o inglês 

como LE, deveria ser o direito de qualquer outra comunidade do país, em poder fazer 

uma escolha diversa.  

Nessa mesma linha de favorecimento e estímulo ao ensino exclusivo de duas 

línguas estrangeiras (inglês e espanhol) encontra-se o Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD.   

No âmbito do programa nacional do livro didático há, apenas, duas línguas 

consideradas ―estrangeiras modernas‖: o espanhol e o inglês. Qual o critério da 

modernidade? Por que razão não há propostas de material didático de outras línguas? 

Não há material porque não existe demanda ou não há demanda porque não existe a 

oferta? 

Se legalmente, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE, todo estudante, do ensino fundamental ao médio, tem direito ao livro didático, 

onde está assegurado o direito do aluno daquela comunidade que optar por fazer 

italiano, francês ou alemão? Cabe dizer, portanto, que diante da política do PNLD, 

qualquer escolha diferente daquelas, pré-estabelecidas, implica não ter material 
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fornecido pelo programa, ainda que o ―direito de escolha‖ esteja, hipoteticamente, 

garantido na LDB 9394/96.  

Dentre as diretrizes do PNLD prevê-se, entre outros, no artigo 3º o direito ao 

pluralismo de ideias, às diversidades sociais, culturais e regionais e à autonomia 

pedagógica dos estabelecimentos de ensino, direitos estes que, no que concerne à 

democratização das LE não se confirmam, mas, contrariamente, reforçam uma política 

homogeneizadora para todo o país, independente das peculiaridades regionais ou locais.  

Quanto ao Ciência sem Fronteiras, a primeira fronteira do programa é 

exatamente a da língua que os acadêmicos, graduandos e pós-graduandos, não 

dominam. Ainda que os propósitos do programa sejam louváveis, ele expõe uma 

deficiência que se arrasta desde o ensino fundamental e eclode no ensino superior. Por 

um lado, a percepção de que língua estrangeira é disciplina menor no currículo e, por 

outro, a descontinuidade no ensino que faz com que ora o aluno faça uma língua, ora 

outra, com o objetivo final de responder a seis questões de compreensão elementar no 

Enem.  

O programa Ciência sem Fronteiras traz à tona a importância, não apenas da 

validade de desenvolver habilidades comunicativas efetivas, mas também a importância 

da diversidade linguística. Por um lado temos, no ranking dos 10 países
94

 que mais 

recebem estudantes brasileiros, 6 línguas diferentes, e por outro, um alto índice de 

estudantes reprovados por não conseguirem comprovar os níveis mínimos em inglês, 

francês, alemão, etc.  

São os índices de estudantes reprovados por não conseguirem acompanhar as 

aulas nas universidades pelo mundo afora que dão vazão para manchetes, tais como: 

Manobra delicada do Ciência sem Fronteiras (Veja Educação, 2013), Ciência sem 

Fronteiras manda estudantes de volta ao Brasil (E-dublin News, 2013), Ciência sem 

Fronteiras e sem critérios (Instituto Millenium, 2015) que expõem as fragilidades do 

programa e apontam o domínio efetivo de uma LE como um verdadeiro gargalo na 

educação brasileira.  

Em essência, o programa Ciência sem Fronteiras e a Lei 11.161/2005 compõem 

o paradoxo da política linguística brasileira, principalmente, quando se confrontam, por 

um lado, os objetivos do CSF e o mapa dos países que mais recebem estudantes 
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 De acordo com a Capes os 10 países que mais recebem estudantes brasileiros são, respectivamente: 

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Austrália, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e Irlanda.  
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brasileiros e por outro as exigências de conhecimentos em línguas, as limitações 

impostas pelas condições efetivas das escolas e a política de ensino de LE. 

O que está em questão não é apenas a oficialização ou não de um ensino, mas 

de, verdadeiramente, dar-se condições para que ele se efetive. As manobras 

―semânticas
95

‖ operadas no texto da Lei 11.161/2005, para que não conflitasse com a 

LDB 9394/96, revelam-se, na prática, nefastas para muitas comunidades linguísticas 

que não vislumbram no espanhol nenhuma relação histórica, sociocultural ou 

patrimonial, como se pode constatar na seção a seguir.  

6.2 Da análise e interpretação dos dados  

Baseados na leitura e apresentação dos dados dos questionários e entrevistas são 

demonstrados, nesta seção, os impactos advindos da promulgação da lei do espanhol 

sobre a política de ensino de línguas no estado do Amapá, bem como as contradições 

factuais que a Lei 11.161/2005 apresenta, quando da aplicação conjunta com a Lei de 

Diretrizes e Bases 9394/96 em cenários específicos, como é o caso da fronteira franco-

brasileira.  

6.2.1 Da oferta de línguas estrangeiras nas escolas de ensino fundamental e médio 

no Amapá 

Nas escolas públicas do Amapá registra-se, efetivamente, o ensino de três 

línguas estrangeiras: espanhol, francês e inglês, porquanto não há registro de nenhuma 

outra língua estrangeira sendo ensinada na rede publica. Estas línguas estão presentes 

em dois dos três segmentos da educação básica: No segundo segmento do ensino 

fundamental (EF) e no ensino médio (EM). No EM, conforme determina a Lei de 

Diretrizes e Bases 9394/96, em geral, uma língua é obrigatória e uma segunda língua 

tem caráter optativo, de acordo com as condições do estabelecimento.  

De acordo com os dados da pesquisa (Fig.15), a língua espanhola está presente, 

atualmente, em 42% das escolas de ensino médio no Amapá, o inglês em cerca de 31% 

e o francês, em aproximadamente 27% das escolas. Em se tratando do ensino 

fundamental, do 6º ao 9º ano, a língua francesa é, atualmente, aquela que está presente 

em cerca de 60% das escolas, contra 30% de inglês e 10% de espanhol. 
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 Ver: RODRIGUES, F. Língua viva, letra morta Tese de doutorado 2010. 
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Figura 15 - Ensino de línguas por segmento de ensino no Amapá 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Além de um acentuado desequilíbrio, no que se refere à oferta de línguas entre 

ensino fundamental e médio, o atual quadro de ensino é bastante representativo com 

relação às mudanças processadas na rede de ensino, na última década, quanto à oferta de 

línguas estrangeiras no ensino fundamental e médio no Amapá, especialmente quando 

comparado ao quadro de oferta de 2005, ano da promulgação da Lei 11.161/2005. 

Figura 16 – Oferta de línguas estrangeiras no ensino médio no Amapá, em 2005 

                 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Até 2005, conforme se observa pelos dados demonstrados (Fig.16), a oferta de 

espanhol na rede pública de ensino no Amapá era quase inexistente. Cerca de 6% 

apenas das escolas incluíam a disciplina em sua grade. 54% ofertavam inglês e 40% 
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francês. Em contrapartida, o ensino da língua francesa alcança índices importantes, 

principalmente, ao considerarmos que cerca de 10 anos antes não havia sequer um único 

professor de francês no quadro do estado.   

Figura 17 – Evolução do ensino de línguas na última década no Amapá – 2005/2015 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela SEED 

Se a oferta da língua inglesa permaneceu, praticamente, inalterada na última 

década, o crescimento da oferta da língua espanhola é inversamente proporcional à 

retirada do francês das escolas de ensino médio, conforme demonstrado no gráfico 

acima. Questionados sobre as razões que provocaram tais mudanças, 90% dos gestores 

apontam o ENEM e a obrigatoriedade do espanhol como elementos fundamentais.  

Nestes termos, fica, claramente, evidenciado que a política linguística brasileira, 

in vitro, modifica, completamente, no âmbito da escola, a correlação de forças entre as 

línguas na região da fronteira e altera o status oficial das línguas estrangeiras nas 

escolas da região.  

Particularmente, no que tange a oferta de línguas estrangeiras e sua correlação 

com a legislação nacional, constatou-se através dos questionários, um percentual de 

31% de escolas que ofertam apenas 1 (uma) língua estrangeira no ensino médio (ou 

inglês ou francês ou espanhol), 65% das escolas ofertam 2 (duas) línguas, sendo que 

50% destas, ofertam inglês e espanhol, 39% francês e espanhol e 11% inglês e francês; 

apenas 4% das escolas ofertam 3 (três) línguas.  
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Figura 18 – Oferta atual de línguas estrangeiras no ensino médio no Amapá 

      

Fonte: Elaborada pela autora 

Analisando os números apresentados pelas escolas amapaenses, em termos dos 

cenários legalmente possíveis apontados no item 6.1 desta tese, observa-se que: o 

cenário 1 (um) não existe. Nos casos em que o inglês ou francês são primeira língua, a 

segunda língua, o espanhol, também é considerada obrigatória para todos os alunos; o 

cenário preferencialmente adotado é o 2, cuja língua obrigatória é o espanhol e a 

segunda língua é optativa, em geral o inglês; o cenário 3 (três) ocorre em um número 

reduzido de escolas que ofertam as três línguas. Porém, observou-se, ainda, a existência 

de um quarto cenário, não compatível com nenhuma das legislações, ou seja, o da oferta 

de apenas uma língua estrangeira no ensino médio - ou francês ou espanhol ou inglês, o 

que contraria, em principio, a LDB 9394/96. 

6.2.2 Do status oficial das línguas nas escolas amapaenses  

O ensino de línguas estrangeiras no Brasil está pré-definido pela legislação. A 

LDB 9394/96 estabelece a obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras, dado que, 

em tese, coloca as línguas em situação de paridade diante da lei, portanto, é, 

efetivamente, nos dias atuais, a Lei 11.161/2005 que determina o status das línguas 

estrangeiras na escola (statusplannung). Tendo em vista que a língua espanhola é a 

única que tem sua presença garantida por lei, no espaço escolar pode-se, 
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categoricamente, afirmar que ela ocupa legal e oficialmente o status de primeira língua 

estrangeira em todo o território nacional.  

Garantido por força de uma lei pautada pelo princípio da territorialidade 

―brasileira‖, posto que se estende a todo o território nacional, desconsiderando as 

peculiaridades regionais ou locais, esse status é o principal fator de crescimento da 

língua espanhola no Amapá, na última década, e, também, da retirada paulatina do 

francês do ensino médio na região.  

Usando a categorização de Calvet (1996) e Almeida Filho (2001) delineia-se que 

o ensino do espanhol no Brasil, a partir da Lei 11.161/2005 é regido por uma política in 

vitro, impositiva, explicitamente definida, surgida com agenda e plano de desembolso, 

cujo status jurídico é diferenciado das demais.  

Segundo depoimento de gestores de escolas amapaenses, ratificado, conforme 

veremos adiante, através do questionário respondido pelos alunos, o status oficial do 

espanhol (definido por lei) e a política de promoção do espanhol do governo federal, 

explanada no capítulo anterior, são os elementos determinantes da introdução do 

espanhol nas escolas, diferentemente do inglês, que segue uma verticalização 

independente, e do francês, porquanto seus status estão muito mais relacionados, 

respectivamente, ao mercado linguístico mundial e aos usos sociais locais.  

A demanda registrada anualmente pelo único centro de ensino público de francês 

no Amapá
96

 e pelas escolas privadas de língua inglesa apontam para uma busca pelo 

aprendizado das línguas, vinculada à necessidade socioeconômica e ao uso efetivo 

destas no meio social, elementos que caracterizam uma autorregulação natural da 

sociedade.  

Conforme explanado no capítulo 2 desta tese, no final dos anos 90, o Amapá 

construiu uma política linguística de ensino de línguas que, implicitamente, alçava a 

língua francesa ao posto de primeira língua estrangeira do Estado. Naquela década, 

parte-se da ausência total do francês nas escolas e atinge-se, no início do novo século, 

um percentual de 80% das escolas de ensino médio, sem, no entanto, ter sido forjado 

qualquer aparato jurídico determinante para tal, em outras palavras, o elemento 

determinante da demanda de aprendizagem da língua estava, fundamentalmente, na 

instrumentalidade da língua e no valor simbólico que ela representa localmente.   

                                                           
96

 Dados fornecidos pelo Centro de Lingua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand demonstram que 

anualmente, cerca de 7000 (sete mil) pessoas, em média, submetem-se ao processo seletivo que oferta 

450 vagas para o curso de francês.  
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As orientações emanadas pela atual política linguística educativa brasileira 

contribuíram, sobremaneira, para mudar radicalmente o quadro de ensino de línguas na 

fronteira franco-brasileira. A língua espanhola registra, a partir de 2010, um crescimento 

vertiginoso. Presente em menos de 5% das escolas em 2005, ela está presente em mais 

de 70% das escolas em 2015, em condições superiores ao inglês e em linha 

inversamente proporcional à evolução do francês, no mesmo período. 

Cabe, nesse cenário, inquirir em que medida essa mudança é fruto da vontade 

expressa pela comunidade escolar, ou seja, é fruto de uma demanda social legítima, ou 

resulta das pressões externas, de ordem política, que conduzem para a uniformização 

(escolas, leis, programas governamentais, entre outros) da sociedade brasileira.  

Com essa expectativa, recorremos a quatro dados demonstrados na pesquisa:  

1)   A interpretação dada à Lei 11.161 pelos gestores escolares; 

 2)  O processo de escolha das línguas na escola garantido pela LDB 9394/96;  

3)  A percepção dos alunos do 3° ano do ensino médio sobre quais línguas 

deveriam ser ensinadas nas escolas amapaenses; e  

4) A planificação executada pelos agentes do Estado.  

Estes dados, correlacionados com os demais, descortinam a multiplicidade de 

fatores que concorrem para a efetivação dos resultados que se nos apresentam no dia a 

dia.  

6.2.3 Da Interpretação da Lei 11.161/2005 pelos gestores 

A interpretação dada à ―lei do espanhol‖ mostrou-se nos dados, um dos fatores 

mais relevantes para a configuração atual do ensino de línguas (nas escolas) no estado 

do Amapá e, provavelmente, em diversas regiões do país. A ampla difusão da língua 

espanhola nas escolas amapaenses revela muito mais a vontade do Estado brasileiro do 

que, propriamente, as funções e representações que ela exerce no seio social.  

Reiterando o que já fora dito nos capítulos anteriores, quando uma língua 

estrangeira é largamente difundida em um país, cidade ou estado qualquer, trata-se, 

provavelmente, muito mais da vontade do Estado, de um grupo politicamente 

representado, do que propriamente das representações e necessidades dos indivíduos. 

Não raro o Estado usa de suas prerrogativas políticas e da estrutura administrativa para 

difundir e implantar seus ideais político-linguísticos. No sentido contrário, a 
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autorregulação da sociedade não exige, necessariamente, a presença de leis para se fazer 

valer. 

Figura 19 – Interpretações da Lei 11.161/2005 

       
Fonte: Elaborada pela autora 

Contraditoriamente ao que faz referência o texto da Lei 11.161/05, a maioria dos 

gestores escolares amapaenses (61%) considera o espanhol, a língua cujo ensino é 

obrigatório, ou seja, a obrigatoriedade de oferta transformou-se, inadvertida ou 

deliberadamente, em obrigatoriedade de ensino, além disso, 8% dos gestores reconhece 

desconhecer o teor efetivo da lei e alega basear-se, exclusivamente, na orientação 

advinda da Secretaria de Estado da Educação, indicando a obrigatoriedade do espanhol. 

Há, ainda, aqueles que determinam a língua por preferência pessoal, em total 

descumprimento ao que estabelece a LDB 9394/96. 

Cabe esclarecer também, que o termo ―obrigatoriedade‖, em geral, surge nas 

palavras dos dirigentes e mesmo dos agentes públicos da Secretaria de Educação, 

desvinculada da palavra ―oferta‖ e, comumente atrelada a ―do espanhol‖, o que 

facilmente transforma essa ―obrigatoriedade do espanhol‖ em ―ensino obrigatório‖. 

Chama a atenção, nesse caso, o papel que o discurso exerce sobre os agentes sociais 

envolvidos implementação da Lei 11.161/2005.  

Outro dado relevante que afeta a gestão das línguas na escola está no fato 

constatado, nos dados, de que 69% dos gestores desconhece a existência de qualquer 

legislação estadual relativa ao ensino de línguas e entre os 31% que afirmam conhecê-

la, há muito mais suposições que conhecimento efetivo. Nesse âmbito, afirma-se haver 

uma obrigatoriedade de ensino do francês, uma lei de oferta obrigatória do francês, 

uma lei estadual que torna o espanhol obrigatório no 3° ano do ensino médio, etc., 
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legislações que estão vivas no imaginário, e pouco têm de realidade conforme 

apresentado no capítulo anterior.  

Em função de desacordo ou de desconhecimento do teor das leis, tanto da LDB 

9394/96, quanto da 11.161/05 ou das leis estaduais, é que identificamos gestores que – 

alguns - inadvertidamente, e – outros - deliberadamente, desafiam o aparato jurídico e 

fazem valer suas preferências pessoais, ofertando apenas inglês, ou francês, ou ambas as 

línguas, sem que se faça qualquer alusão à obrigatoriedade de oferta do espanhol ou, 

ainda, à obrigatoriedade de ofertar-se mais de uma língua estrangeira no ensino médio, 

conforme determina a LDB 9394/96. Tais ocorrências vêm ao encontro daquilo que 

assevera Chareille (2003) ―a lei não é tudo‖, em complemento ao enfoque legislativo é 

preciso vir o enfoque social.  

Corroborando o que afirma Chareille (2003), alguns gestores indicaram que 

dentre as escolas pesquisadas, duas comunidades escolares reagiram à obrigatoriedade 

do espanhol e contestaram a retirada do francês e do inglês da escola, provocando o 

retorno destas línguas ao quadro de oferta de LE nas escolas em questão.  

Um recurso recorrente utilizado em alguns estabelecimentos de ensino é a oferta 

do espanhol, com caráter obrigatório, no último ano do ensino médio. Lançando mão 

desta opção, algumas escolas ofertam inglês ou francês nos anos iniciais e espanhol no 

3° ano, todas em caráter obrigatório.  

No entanto, essa alternativa não é a mais empregada, de modo geral, embora a 

maior parte dos gestores escolares conceba que a LDB 9394/96 e a Lei 11.161/2005 

sejam complementares (61%) e não excludentes (16%), e ainda, que 23% não saibam 

estabelecer relação entre elas, na maioria das escolas partícipes da pesquisa, não foi 

possível conciliar a política promovida antes de 2005 com aquela instituída pela ―lei do 

espanhol‖.  

Conforme demonstrado na figura a seguir, ao longo da última década, cerca de 

80% das escolas promoveram mudanças na oferta de línguas estrangeiras nas escolas 

amapaenses, em virtude, fundamentalmente, da legislação em vigor desde 2005. Apenas 

20% das instituições mantiveram suas ofertas anteriores, seja porque já ofertavam 

espanhol e francês, ou espanhol e inglês, seja porque conforme estabelecido em lei, ―as 

condições do estabelecimento‖ permitem uma oferta limitada, segundo as possíveis 

interpretações decorrentes da falta de clareza do que está dito e não dito em ―condições 

do estabelecimento‖.  
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Figura 20 – Grau de mudanças promovidas no ensino de LE nas escolas 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

O fato incontestável de que mais de 70% das escolas de EM promoveram 

mudanças na oferta das línguas estrangeiras para conformarem–se à legislação, aponta 

que, se, hipoteticamente, as leis não se mostram excludentes na teoria, na prática, as 

escolas precisam definir quais línguas ofertar, colocando em concorrência direta as 

línguas regionais e o inglês. Além disso, são confrontadas com as condições efetivas 

que implicam a existência de professores, de carga horária disponível, de espaço físico, 

de material didático. De igual maneira, as escolas se veem compelidas a ceder às 

pressões emanadas não apenas do contexto social, mas, principalmente, das ações 

governamentais que visam garantir a promoção de uma dada língua.  

A figura abaixo retrata as mudanças operadas na oferta de línguas nas escolas 

amapaenses. 

Figura 21 – Padrão de mudanças promovidas na oferta de LE nas escolas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Observamos, através dos dados, que as escolas que promoveram mudanças em 

suas ofertas de línguas, o fizeram da seguinte forma: 60% das escolas retiraram francês 

e implantaram espanhol, 15% retiraram inglês, 5% retiraram inglês e francês e 20% 
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escolas que já ofertavam duas línguas estrangeiras acrescentaram uma terceira língua 

para atender conjuntamente ao que preceitua a LDB 9394/96 e a Lei 11.161/2005.  

Nesses casos, especificamente, as escolas teriam que fazer uma difícil escolha, 

tendo que retirar inglês (a língua franca da atualidade) ou francês (a língua de fronteira) 

de sua grade curricular, posto que o espanhol, necessariamente, deve ser ofertado no 

ensino médio. A oferta de uma terceira língua foi, por exemplo, a opção da única escola 

de ensino médio de Oiapoque, cidade limítrofe com a Guiana Francesa. Mas essa 

possibilidade não ocorreu, por exemplo, no município de Serra do Navio
97

, onde a 

indisponibilidade de professor provocou a retirada do inglês da escola.  

A retirada do francês do ensino médio, porém, foi a opção da maioria das 

escolas como já foi evidenciado nos dados. Se até 2005, inglês e francês eram as duas 

línguas mais presentes nas escolas de ensino médio no Amapá, a promulgação da lei do 

espanhol, resultou em algumas consequências imediatas: 

 O surgimento de uma demanda ―impositiva‖ extensiva a todas as escolas 

do Estado; 

 Uma demanda de formação de professores de espanhol onde sequer 

havia graduação em língua espanhola;  

 Uma necessária escolha entre a oferta de inglês ou de francês no ensino 

médio, visto que as escolas, em sua ampla maioria, não tinham condições 

reais de acrescentar uma terceira língua estrangeira;  

 E o aparecimento de uma dificuldade de composição de carga horária, 

até então não registrada no Estado. Os professores amapaenses, 

tradicionalmente, são lotados em uma única escola onde desenvolvem 

suas atividades. A oferta obrigatória do espanhol em uma série do ensino 

médio provoca dificuldades para composição das 24 horas aulas 

semanais dos professores e estes passam, então, a trabalhar em duas ou 

três escolas. O mesmo passa a acontecer com professores de inglês e 

francês à medida que precisam dividir carga horária na escola. 

A falta de professores de língua estrangeira, a dificuldade de composição de 

carga horária, as disputas internas provocadas pela chegada e saída de professores nas 

escolas, a ausência de material didático, compõem o mosaico da real impossibilidade de 

                                                           
97

 Serra do Navio é um município que foi planejado e urbanizado pela Icomi,na época áurea da 

exploração do manganês no Amapá. Construída nos moldes e padrões de uma cidade americana, ela 

recebeu e ainda recebe funcionários que tem o inglês como língua materna.  
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ampliar-se a oferta de línguas nas escolas no Amapá, conforme fica evidenciado nos 

dados da pesquisa.  

Figura 22 – Possibilidades de oferta de duas ou mais línguas estrangeiras no Amapá  

      
Fonte: Elaborada pela autora 

Das instituições que compõem a amostra da pesquisa, apenas 26% declaram ter 

condições de ofertar uma terceira língua, porém, condicionada à existência de 

professores para ministrar a disciplina e a permanência dos mesmos nas escolas. Esse, 

particularmente, revela-se o grande impasse das unidades públicas de ensino. A falta de 

professores de língua estrangeira traz como consequência, entre outras, uma frequente 

mudança de LE, falta de continuidade no trabalho com as línguas e, consequentemente, 

uma constante insegurança linguística nos alunos que precisam escolher uma língua 

para o exame nacional do ensino médio, fator que também conduz à escolha do 

espanhol.  

Cabe reafirmar, portanto, que a Lei 11.161/05 exerce papel determinante nesse 

processo. O quadro abaixo situa, temporalmente, as mudanças promovidas na oferta de 

línguas nas escolas amapaenses e aponta o ano da homologação da referida lei como 

marco inicial desse processo.  

Nos últimos 10 anos, mais de 75% das escolas, como já demonstrado acima, fez 

mudanças na oferta de línguas na rede pública de ensino no Amapá, sendo que, desse 

percentual, 58% ocorreram após 2010, prazo estabelecido para a conformação das 

escolas à lei do espanhol. Não surpreende, portanto, que 100% das mudanças ocorridas 

tenham sido em prol da introdução da língua espanhola na matriz curricular do ensino 

médio.  
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Figura 23 – Evolução das mudanças no cenário de oferta de línguas no ensino médio no Amapá 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Outro elemento eficaz na indução à retirada do francês das escolas no Amapá, 

que passa em silêncio pelas instâncias deliberativas nas escolas e na Secretaria de 

Estado da Educação é o não fornecimento de material didático para o ensino de outras 

línguas pelo PNLD. Mais de 60% das escolas, onde são ministrados inglês ou espanhol, 

receberam material didático no último ano conforme a figura abaixo.  

Figura 24 – Fornecimento de livro didático para as escolas por LE 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

As escolas que mantém o ensino de francês, na contramão, juntamente com 

alunos e professores se encontram duplamente penalizadas. Primeiro porque não tem no 

livro o apoio para sistematizar e revisar o conhecimento, tampouco para estimular a 

aprendizagem, e segundo porque a ausência de um material de apoio penaliza ainda 

mais os professores na constante preparação independente de material didático. As 
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poucas escolas, 6%, que indicaram ter recebido algum material, revelam que esse 

material vem do apoio do Centro de Língua e Cultura Francesa Danielle Mitterrand ou 

de escolas da Guiana Francesa que enviam materiais esporadicamente.  

Mais uma vez se constata que o Estado age através de seu aparato para 

consolidar suas vontades soberanas e traz a reboque de outras políticas de Estado 

(econômicas, sobretudo) as políticas linguísticas educativas, fazendo das escolas meras 

receptoras e executoras de seus projetos. 

6.2.4 Do Processo de escolha das línguas na escola 

Para conformação de um panorama geral do processo de escolha das línguas nas 

escolas, determinado pela LDB 9394/96, assegurando em tese o direito às 

peculiaridades regionais no que concerne à parte diversificada do currículo, analisamos 

e confrontamos as respostas dadas pelos dirigentes escolares, pelos alunos e pela 

Secretaria de Estado da Educação. 

Os números da pesquisa revelam que até 2010 pouco mais de 20% das escolas 

havia feito a introdução do espanhol no ensino médio. Conforme quadro acima 

explanado, as mudanças ocorridas efetuaram-se sobremaneira entre 2010 e 2015 

impulsionadas pelas pressões advindas da Secretaria de Educação.  

Figura 25 – Processo de definição da língua obrigatória na escola 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Diferentemente daquilo que determina a LDB em vigor e ao que afirma orientar 
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Amapá procedeu à escolha das línguas em conjunto com a comunidade escolar. Essa 

assertiva encontra foro tanto na declaração de dirigentes e ou professores quanto na 

palavra dos alunos. 87% deles informam não ter participado do processo de escolha na 

maioria dos municípios pesquisados.  

Figura 26 – Participação na escolha da língua obrigatória pela comunidade 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Curiosamente, mesmo nas escolas em que os alunos declaram ter participado da 

escolha (13%), em geral, essa escolha é referente àquelas línguas já, previamente, 

definidas pelas escolas, ou seja, o aluno escolhe entre as línguas: inglês e espanhol, 

inglês e francês ou espanhol e francês. A escolha a que se referem não é relativa às 

línguas que serão ofertadas pela escola, mas àquelas cujas aulas eles irão frequentar.  

Constatou-se pelos dados que a escolha da(s) língua(s) ofertadas nas escolas tem 

ocorrido basicamente de cinco formas:  

a) De acordo com a disponibilização de professores pela SEED, ou seja, 

a escola oferece a língua estrangeira de acordo com a formação do 

professor que recebe. É o caso de 35% das escolas que receberam em 

seus quadros professores de espanhol, antes mesmo de terem 

procedido à escolha;  

b) Em função da presença do professor na escola, se a escola já conta 

com um professor de inglês, essa será a língua ofertada, e isso é válido 

para qualquer outra língua. Definição feita em 19% das escolas;  
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c) Por determinação e preferência do gestor escolar. É, particularmente, o 

caso em 11% das escolas cujos gestores defenderam a presença da 

língua francesa ou inglesa e determinaram sua permanência;  

d) Por motivos outros, apontados pelos informantes da pesquisa, tais 

como: Determinação expressa da SEED; Matriz curricular enviada 

para a escola; Por determinação do conselho de professores; por 

determinação estabelecida no PPC da escola, etc. Razões que 

determinaram a definição das línguas em 31% das escolas;  

e) E por escolha da comunidade escolar, 4%, conforme determina a LDB.  

É válido ressaltar, ainda, que o procedimento de escolha feito efetivamente pela 

comunidade, nos parece bastante ―singular‖ e ―dirigido‖: em uma ficha simples, 

exemplar anexado a este trabalho, encontram-se listadas as línguas para escolha da 

comunidade: inglês ou espanhol.  

Embora se contraponha àquilo que prescreve a LDB 9394/96, e ao que afirmam 

os servidores do Departamento de Ensino Médio da Secretaria de Educação do Amapá, 

essa prática parece estar em plena sintonia com a orientação que alegam ter recebido, os 

gestores escolares, pela SEED. 62% deles afirmam não ter tido nenhuma orientação 

explicita por parte da Secretaria, outros 38% declaram ter recebido, no período que se 

estende do final de 2014 ao início de 2015, orientações relativas à: 

 Prioridade de escolha pela comunidade; 

 Obrigatoriedade do espanhol no 3° ano; 

 Extensão do espanhol a todas as séries do ensino médio; 

 Ensino obrigatório do espanhol; 

 Escolha pela comunidade entre inglês e espanhol. 

Aqui transcritas ipsis litteris, tais orientações acima, fazem acender a 

necessidade de refletir sobre o papel dos agentes públicos, dos atores autorizados pela 

Secretaria de Estado da Educação, na planificação linguística do Estado e sobre a 

condução que tem sido dada ao processo de consolidação ―irrefletida‖ da legislação. 

A total ausência de controle e acompanhamento do que preconiza a legislação é, 

certamente, elemento determinante do quadro político-linguístico que constitui a cena 

educativa brasileira. Não há regulação nem do número de línguas ofertadas nas escolas, 

nem do processo de escolha e, tampouco, sobre quem define as línguas ensinadas. O 

componente curricular que deveria responder aos anseios e demandas da sociedade 
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figura como índice da ―ausência‖ dos organismos reguladores da política linguística 

nacional, abrindo espaços para ações individualizadas, idealizadas e, muitas vezes, 

baseadas no senso comum difundido pelas mídias e tomadas como verdades universais.  

A demanda social revelada na percepção dos alunos de quais línguas deveriam 

ser preferencialmente ensinadas, bem como nas razões apontadas para suas escolhas, 

revela o conflito entre o status oficial e o status real das línguas estrangeiras presentes 

na escola, conforme veremos na seção a seguir.  

6.2.5 Da percepção da comunidade escolar sobre as línguas a serem ensinadas  

A percepção da comunidade escolar sobre quais línguas deveriam ser ofertadas 

nas escolas de ensino médio no Amapá revela-se um dos dados mais interessantes e 

reveladores da pesquisa. Há que se considerar os dados apresentados sob dois prismas, 

primeiro aquele que surge objetivamente dos questionários e posteriormente aqueles que 

emanam das razões reveladas subliminarmente nos termos referidos pela comunidade 

estudantil, passíveis de interpretação.  

Em termos objetivos, a comunidade escolar amapaense ratifica a posição 

hegemônica do inglês nos dias atuais, mas se divide entre a oferta do francês e do 

espanhol conforme quadro abaixo.  

Figura 27 – As línguas que deveriam ser ensinadas segundo a comunidade 

       
Fonte: Elaborada pela autora 
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Além daquelas supracitadas, surgem também demandas indicativas da 

diversidade linguística, entre elas, libras, alemão, japonês, árabe, chinês e mesmo a 

opção por nenhuma língua estrangeira.  

Nesse contexto, é valido lembrar o que já dissera Mackey (1976) a respeito das 

distâncias que determinam a força de atração entre povos de línguas distintas. Em 

alguns casos, como das fronteiras, as probabilidades reais de contato podem exercer 

maior influência que o prestígio ou a semelhança entre as línguas. Por outro lado, o 

encurtamento das distâncias promovido pelo acesso às mídias, de modo geral, e, 

particularmente à internet, redefine o papel e as influências que as línguas podem 

exercer sobre quaisquer comunidades, assim, não nos surpreende que japonês e alemão 

sejam escolhas possíveis, muito embora improváveis na região em questão.  

Não se pode ignorar igualmente que 4% dos informantes prefeririam não estudar 

qualquer língua estrangeira, e justificam essa opção em função da necessidade de 

reforçar o conhecimento da própria língua, o que indica, por um lado, uma 

desvinculação com esta imperiosa necessidade de conexão com o mundo exterior e, por 

outro, a vontade de reiterar os valores daquilo que representa o local e o nacional em 

contraposição ao global.  

Na definição de duas línguas preferenciais na escola observou-se que: 

Figura 28 – As línguas preferenciais nas escolas amapaenses 

            
Fonte: Elaborada pela autora 
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Evidentemente, a escolha de uma ou mais línguas não se dá aleatoriamente e os 

dados demonstram que diversas razões se evidenciam nos termos indicativos da 

representação destas línguas no contexto escolar amapaense.  

Figura 29 – As representações sobre as línguas estrangeiras 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

O ENEM surge como primeira grande referência para a aprendizagem do 

espanhol, seguida de uma percepção de ―facilidade‖ da língua, o que, teoricamente, 

poderia assegurar maior sucesso nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A já 

citada insegurança linguística dos estudantes exerce papel decisivo nesse contexto, 

conforme veremos a seguir. O francês no Amapá está, fundamentalmente, relacionado 

com a fronteira e as relações socioeconômicas e socioafetivas com a Guiana Francesa e 

o inglês é visto por ampla maioria como língua franca universal. Francês e inglês 

estão, ainda, igual e fortemente relacionados ao mercado de trabalho.  

Constata-se que a representação construída em torno das línguas espanhola, 

francesa e inglesa está, diretamente, relacionada à funcionalidade destas línguas para a 

comunidade. Em outras palavras, as línguas são percebidas pela comunidade estudantil, 

em especial, pelo modo como essa língua vai servir a propósitos específicos: 

continuação dos estudos, vaga no mercado de trabalho local ou global, contato 

interpessoal, capacitação profissional, etc.  

Com relação ao ENEM quando questionados sobre quais línguas compõem o 

quadro de disciplinas do exame, ainda que a maioria tenha conhecimento de que há 
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apenas duas línguas, espanhol e inglês, há também um número importante de estudantes 

que não sabe que línguas são estas; há ―ainda‖ aqueles que acreditam poder fazer 

francês, bem como aqueles que acreditam haver só uma opção.  

Figura 30 – Línguas estrangeiras no ENEM 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Tais dados estão, diretamente, relacionados à perspectiva de escolha das línguas 

para o Exame Nacional do Ensino Médio:  

Figura 31 – Língua estrangeira escolhida para a prova do ENEM 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

A língua espanhola é a opção principal da maior parte dos estudantes 

amapaenses de norte a sul do Estado, corroborando esta como a principal percepção da 
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utilidade desta língua pelos estudantes. Mesmo o inglês, que figura como a língua que 

deve ser a primeira língua ensinada na escola, não representa a primeira escolha para o 

ENEM, dados que reforçam a ideia de que a política linguística nacional atua clara e 

eficazmente em favor da expansão do ensino do espanhol em todo o território nacional.  

Daí podermos afirmar que se a escolha das línguas está diretamente vinculada 

aos instrumentos de promoção das LE eleitas pelo Estado Brasileiro, a representação da 

instrumentalidade destas línguas está, fundamentalmente, relacionada à realidade 

socioeconômica e geopolítica global e, também, local.  

Interrogados sobre a possibilidade de uma escolha diversa daquela proposta pelo 

ENEM, 49% optariam por manter sua escolha, 8% não souberam dizer se mudariam ou 

não, porém 43% prefeririam fazer uma opção diferente, o que representa um número 

bastante expressivo localmente.  

Figura 32 – Escolha de uma LE diferente daquelas ofertadas no ENEM 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para justificar a manutenção de inglês ou espanhol nas provas do Enem, 

novamente reaparece, nas respostas obtidas, a concepção do espanhol como língua 

transparente e fácil, diante da qual se diminuiriam os fracassos nas provas de LE; e a 

percepção do inglês enquanto língua universal e, portanto, necessária. Cabe salientar 

nesse item, dados relevantes, porém não inicialmente previstos na pesquisa, quanto ao 

papel da segurança e da insegurança linguística dos estudantes na hora da escolha da 

língua estrangeira na prova do Enem. Afirmativas tais como: inglês é muito difícil, 

estudei quatro anos e não sei nada, não sei nem a minha língua, é mais fácil de 

passar, a língua que eu aprendi não tem no ENEM, entre outras tantas atestam por 

um lado, a falta de confiança dos estudantes naquilo que conhecem, efetivamente, das 
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línguas nas quais serão avaliados e, por outro, uma confiança excessiva na dita 

facilidade da língua espanhola. 

Dentre aqueles que fariam uma opção diferente nas provas do ENEM, se 

houvesse, identifica-se uma escolha tanto mais diversa quanto democrática, ao mesmo 

tempo em que se observa um tratamento desigual para cidadãos que deveriam ter 

igualdade de direito.  

Figura 33 – Outras opções de língua estrangeira no ENEM 

      

Fonte: Elaborada pela autora 

Dos 43% que escolheriam outras línguas, 84% escolheriam francês, 8% japonês, 

4% alemão e outros 4% indicam a Libras nesse rol. É válido esclarecer que muitos 

estudantes explicam, em seus questionários, que passaram 4 anos do ensino 

fundamental estudando francês e que, portanto, sentem-se mais aptos a fazer uma prova 

desta língua. Outros, por empatia com a língua ou pelo convívio com a língua na 

família, prefeririam optar por línguas como alemão, japonês ou libras. Esta última, 

trazendo à tona uma nova percepção da língua libras na escola. O Ensino desta língua 

não representaria um processo de inclusão muito mais dinâmico e eficiente para os 

estudantes com déficit auditivo? 

6.2.6 Da presença das línguas fora da comunidade escolar  

As línguas elencadas pelos informantes como as mais presentes no dia a dia da 

comunidade escolar amapaense não correspondem àquelas que estão mais representadas 

no ambiente escolar.  
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Figura 34 – Línguas mais presentes no dia a dia da comunidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Se por um lado inglês e francês são apontadas como as línguas mais presentes no 

dia a dia da comunidade amapaense, espanhol é a língua estrangeira mais presente no 

ambiente da escola. Essa aparente desconexão entre o que propõe a escola e o que se 

vivencia, diariamente, na sociedade amapaense expõe, também, o descompasso 

promovido pela política de ensino de línguas estrangeiras no Brasil e pela não 

observação das peculiaridades regionais quando da promulgação da Lei 11.161/2005.  

Figura 35 – Línguas estrangeiras mais presentes no dia a dia da escola 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Contrariamente à orientação dos Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (DCNEM), o ensino de línguas parece não ter nenhuma vinculação com o 
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trabalho e as práticas sociais. Essa assertiva não se fundamenta apenas no fato de que as 

línguas mais exigidas no mercado de trabalho não sejam as mais presentes na escola, 

mas fundamentalmente porque, facilmente, se constata que o ENEM é objetivo final do 

ensino de línguas estrangeiras na escola e não o objetivo meio que vislumbraria, nessa 

disciplina, uma real construção de habilidades linguageiras que poderiam representar 

um diferencial na vida e no mercado de trabalho. 

Daí resulta que aqueles que têm algum meio de estudar outra língua estrangeira, 

fora do ambiente escolar, procuram escolas particulares ou o Centro Estadual de Língua 

e Cultura Francesa para complementar sua formação. Porém, sabidamente, a escola 

pública, há muito e historicamente, concentra uma maioria que não detém meios para 

garantir um ensino privado de língua estrangeira. 

Figura 36 – Percentual de estudantes que cursam uma LE fora da escola 

 
 Fonte: Elaborada pela autora  

Desse modo, os alunos no contexto escolar amapaense tanto podem não ter a 

língua que gostariam na escola quanto não construir habilidades reais devido às 

condições de ensino e à perspectiva metodológica com que se trabalha LE no ensino 

fundamental e médio, razões que explicam, em parte, o fato de alguns buscarem centros 

e escolas de línguas privados, mesmo para linguas como inglês, francês ou espanhol que 

se ensina nas escolas .  

Dentre aqueles que seguem um curso de línguas fora da escola, a maior parte 

busca a aprendizagem do inglês e do francês, e um menor número para línguas como 

espanhol, japonês, chinês, entre outras.  

0 200 400 600

Sim

Não

Estudam LE fora da escola 

Estudam LE fora da escola



141 

Ressalta-se, portanto, a ineficiência do Estado em proporcionar à comunidade 

escolar, o conhecimento em línguas, em função das suas necessidades objetivas  

 

Figura 37 – Línguas estrangeiras estudadas fora da escola 

  
Fonte: Elaborada pela autora 

6.2.7 Dos domínios de uso e espaços de contato com as línguas estrangeiras  

Conforme afirma Corbeil (2002) a eficácia de uma política linguística está 

vinculada à identificação dos domínios de uso de uma língua, bem como dos principais 

espaços de concorrência. A escola é um desses espaços de uso e de concorrência 

linguística. A demanda imperiosa do conhecimento de outras línguas nos nossos tempos 

reifica o sentido das línguas enquanto produto mercadológico e tem nas escolas um dos 

principais espaços de disputa. Na concorrência laboral, a língua estrangeira pode ser um 

diferencial na conquista de uma vaga no mercado de trabalho.   

A política de ensino de línguas no Brasil parece ignorar este aspecto quando pré-

define a presença de uma língua estrangeira específica na escola, sem que tenha sido 

feito um estudo prévio das tendências ou dos possíveis conflitos advindos de tal 

política. Particularmente no Amapá, os domínios de uso do espanhol, do francês e do 

inglês não são coincidentes com aqueles de áreas similares como Santana do 

Livramento, Chuí, Aceguá, entre outros. O meio ambiente linguístico destas línguas, em 

espaços fronteiriços diferentes, atesta uma planificação sem reflexão.  

A figura abaixo mostra a distribuição de domínios de uso das línguas 

investigadas, apontados pelos alunos. Chama atenção a clara vinculação das línguas 

pesquisadas a usos sociais específicos.  
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A língua espanhola está, reiteradamente, relacionada ao espaço escolar, ao 

universo dos estudos no Amapá. A escola é seu espaço de referência. O francês encontra 

espaço nos ambientes informais e internos, no encontro com amigos brasileiros ou 

guianenses, com familiares e no trabalho; o inglês vincula-se a domínios mais 

impessoais e externos, às viagens, ao trabalho e às compras. 

Figura 38 - Domínios de uso das línguas estrangeiras 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Do mesmo modo que o espanhol pouco aparece relacionado ao domínio do 

trabalho, o inglês pouco se vincula as relações interpessoais como família e amigos, 

diferente do que ocorre com o francês no Amapá. Isso se deve, provavelmente, ao que 

denominamos no capítulo 2 de meio ambiente linguístico, um dado território onde as 

pessoas interagem por meio de uma ou mais línguas. Um grande número de amapaenses 

têm familiares do outro lado da fronteira e estabeleceram relações de amizade com os 

vizinhos fronteiriços, além disso, cotidianamente, a população local se depara com 

guianenses e metropolitanos em lojas, bares, restaurantes, casas de câmbios, na casa de 

vizinhos, etc., fatos que qualificam a presença do francês na comunidade. 

Por isso mesmo, acredita-se, ocorre um ligeiro equilíbrio entre os domínios de 

uso atribuídos ao francês e ao inglês quanto ao mercado de trabalho. Podemos 

interpretar estes dados como fruto de influência direta, nesse caso, do panorama local 

fronteiriço e do panorama mundial. Ainda que estejamos, geograficamente, nele 

circunscritos, o Mercosul é uma realidade geopolítica distante. Ora, como afirma 
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Oliveira (2010) as novas relações de mercado são determinantes na construção do valor 

simbólico das línguas e no papel que elas exercem nas comunidades.  

Cabe dizer, portanto, que nenhuma política linguística deveria ignorar os usos 

sociais de uma língua, as funções que exerce e as condições e necessidades de uso em 

contextos específicos.  

A verticalização do ensino do espanhol no Brasil contrasta, em diversas 

comunidades, com a demanda linguística do grupo social, principalmente, naquelas em 

que outras línguas (italiano, francês, japonês, alemão) exercem funções e espaços 

sociais mais significativos e simbologias identitárias. Tais assertivas são, novamente, 

reforçadas pelos instrumentos e meios de contato com o espanhol, francês e inglês 

indicados pelos estudantes do ensino médio no Amapá. 

De acordo com os dados abaixo (Fig.39), os estudantes entram em contato com a 

língua espanhola, fundamentalmente, através de livros, vídeos, revistas e de músicas; 

com o inglês, pela internet, nos cartazes, nos vídeos, ou seja, na mídia em geral; e com o 

francês, através de conversas informais, contatos pessoais, revistas e, também, pela 

música.  

Figura 39 – Instrumentos e/ou meios de contato com as LE  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

A fronteira é um espaço de contato por excelência, e especialmente no Amapá, o 

contato mais evocado, muito mais real que virtual, é aquele que ocorre com a língua 
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francesa. É a língua do entorno, é a língua do contato e, também, a língua do conflito. A 

proximidade com o francês não abole os valores das demais línguas, não reduz a 

influência da língua inglesa, tampouco desqualifica a importância da língua espanhola, 

porém, nenhuma delas serve de instrumento local de encontro de culturas, de construção 

da paz social, de baliza para a identidade franco-brasileira.  

6.2.8 Da condução da política linguística pelo poder público estadual  

Em teoria, toda política linguística in vitro, deve ser orientada e conduzida por 

agentes revestidos de autoridade, responsáveis, por sua vez, por colocar em prática as 

ações planificadoras que visam fazer valer as determinações de uma política linguística 

em um dado espaço social. Nesse âmbito circunscreve-se o papel das secretarias 

estaduais e municipais de educação, subordinadas que são ao Ministério da Educação e 

aos Conselhos Estaduais. De igual maneira, toda política deveria, conforme indicam 

Robillard (1989) e Truchot (2008), considerar a multiplicidade de fatores 

sociolinguísticos em jogo, antevendo não apenas o processo de aplicação mas, também, 

as mudanças por ele provocadas.  

Foi com este propósito que se buscou aclarar os procedimentos adotados pela 

Secretaria de Educação quanto à orientação para a implantação da Lei 11.161/2005 em 

conjunto com a LDB 9394/96 nas escolas de ensino médio no Amapá. O questionário 

utilizado para a condução de uma entrevista com agentes responsáveis pelo setor, 

confrontada com aquele aplicado aos gestores escolares, trouxe alguns dados 

reveladores da postura político-linguística adotada.  

O entrevistado, representante do Departamento de Ensino Médio (DEM), foi 

bastante contundente em afirmar que a Secretaria orientou os gestores quanto à 

aplicação da Lei 11.161/05, no que concerne à ―obrigatoriedade do espanhol‖ e à 

―necessidade de que a escolha seja feita pela comunidade escolar‖. Porém, essa 

afirmação contrasta, significativamente, com o que afirmam cerca de 90% dos gestores 

entrevistados. Os poucos que alegam ter recebido orientação afirmam tê-las recebido 

apenas no início de 2015 e, seguem repetindo assertivas como ―obrigatoriedade do 

espanhol‖ e ―escolha da comunidade entre inglês e espanhol‖.  

Não é difícil constatar que as palavras se perdem na ausência de documentos, de 

orientações formatadas e alicerçadas em certezas. Não surpreende, portanto que escolas 

que por mais de 15 anos ofertaram francês, que construíram e desenvolveram projetos 

de intercâmbio com a Guiana Francesa, tenham substituído a língua francesa pela língua 
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espanhola nos últimos anos, sem sequer consultar a comunidade escolar. A entrevista 

com os gestores de 05 escolas que participaram do pré-teste em 2012, no comparativo 

com a entrevista de 2014 evidencia claramente essa realidade. Fato que na era da 

internacionalização da educação não parece preocupar os dirigentes.  

O discurso presente na fala dos gestores é o da ―mercosulização‖, o do Brasil 

como membro do Mercosul, do espanhol como língua de todos os parceiros, etc., que 

parece servir para justificar qualquer medida em prol da imediata adoção da política 

linguística defendida pelo governo federal, sem que se faça qualquer alusão, ao menos 

no discurso, ao contexto geopolítico, histórico e econômico do Amapá enquanto zona 

de fronteira francófona e as vantagens comparativas que a proximidade com um outro 

mercado, o europeu, pode trazer.  

A verificação de quais línguas estavam sendo ensinadas em quais escolas e em 

quais segmentos de ensino, não parece ter sido uma preocupação do poder público 

estadual, posto que nenhuma pesquisa prévia sobre demanda das escolas e de 

professores fora realizada. Tampouco há números indicativos da demanda das escolas 

por professores de línguas estrangeiras. Preocupada em fazer cumprir aquilo que 

―entendiam‖ ser a Lei 11.161/2005, a secretaria promove em 2010, uma formação 

lacunar (apenas com disciplinas de cunho gramatico-estrutural) de professores de 

espanhol e os encaminha ―a toque de caixa‖ às escolas de ensino médio.  

Esse procedimento se mostrou evidente também na definição, quase aleatória, do 

número de vagas ofertadas nos dois últimos concursos públicos, nos quais se destaca 

um crescimento de mais de 500% no número de vagas para espanhol com consequente 

queda na oferta de vagas de outras línguas, como francês e inglês.  

Aparentemente, os agentes públicos no Estado não avaliam os impactos que a 

implementação irrefletida de uma política linguística pode trazer para a comunidade, 

não dimensionam os fatores envolvidos e tampouco compreendem a complexidade que 

envolve as práticas sociais e a planificação dos interesses linguísticos dos falantes.  

6.2.9 Política linguística educativa: Do Mercosul à fronteira franco-brasileira  

Tratar de políticas linguísticas é, necessariamente, tratar, a partir de relações de 

poder, do alinhamento linguístico social, ou seja, do uso político de uma ou mais 

línguas em uma dada sociedade ou entre grupos sociais. Ora, nenhuma sociedade real se 

constitui, ainda, na indefinição espacial. Mesmo povos sem território definido, tal qual 
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as diásporas, ocupam espaços de referência, ainda que momentâneos e usam uma ou 

mais línguas para estabelecer relações entre si e com os demais. As línguas são balizas 

da organização em sociedade. 

Partindo do panorama mundial, as fronteiras, onde quer que estejam, 

representam o espaço territorial real ou imaginário do encontro. Circunstanciadas pelas 

fronteiras diluídas e voláteis da contemporaneidade que têm na conformação de blocos a 

base de sustentabilidade das economias nacionais, as políticas linguísticas educativas de 

caráter supranacionalistas, cada vez mais têm ignorado as barreiras socias latentes que 

predispõem um grupo social a aceitar ou a rejeitar um projeto político que implica  

mudança na relação com as línguas.  

Quanto mais se integram as economias nacionais, tanto mais se aprofundam as 

relações entre os povos. Nesse contexto algumas línguas assumem papéis protagonistas 

e consolidam suas presenças no mundo globalizado. Porém, a proximidade real ou 

virtual, assegurada pela quebra de barreiras de locomoção e de comunicação, não 

diluem as semelhanças e/ou as diferenças construídas ou diluídas ao longo da história 

das civilizações, das comunidades linguísticas. Assim, considerar a relação língua, povo 

e território ao tratar de políticas linguísticas de ensino de línguas estrangeiras, supõe um 

projeto alicerçado em pelo menos três eixos: quem somos, onde estamos e com quem 

nos relacionamos.  

O Brasil está no mundo. Suas relações comerciais se estendem atualmente aos 

quatro cantos do planeta. É país membro do Mercado Comum do Sul e, como tal, busca 

assegurar políticas públicas em conformidade com as exigências de um mercado cada 

dia mais internacionalizado. Nesse cenário a política linguística de ensino de línguas 

estrangeiras, formulada em uma perspectiva universalista busca atender às necessidades 

de um almejado posicionamento econômico do país em relação aos demais países do 

globo e, em especial, na América Latina. Inglês e espanhol compõem o projeto político-

linguístico nacional.  

Situado no coração da América do Sul, o Brasil busça reforçar suas relações 

regionais fortalecendo laços sociais, econômicos e políticos com os países do entorno. 

O entorno, com raras exceções, tem o espanhol ou línguas de base espanhola como 

línguas oficiais. A integração é o desafio na composição de um mercado que se quer 

menos conflituoso socio-cultural e economicamente, e as línguas, português e espanhol, 

figuram nesse cenário enquanto passarelas de apaziguamento das diferenças. Somos 

todos latino-americanos, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tentando 



147 

construir uma base econômica sustentável comum. As línguas são partes essenciais 

nesse processo.  

A política brasileira de ensino de línguas estrangeiras visa, essencialmente, 

atender a estes dois projetos. O primeiro idealiza no aprendizado do inglês as projeções 

de contato, através do mercado de trabalho, com o mundo globalizado e com isso acaba 

por reforçar, através do aparato do Estado, a posição hegemônica da língua inglesa. O 

segundo, visa consolidar, através da união dos países do cone sul, uma posição de 

liderança política e econômica na região, que não só se apresenta como alternativa 

econômica para alguns mercados, mas, também, almeja corporificar a posição do 

espanhol como 2ª língua mais falada no mundo. As leis servem de estratégia política na 

consolidação do projeto linguístico regional.  

Localmente, o que sustenta a essência brasileira parece ser a composição pela 

diferença. Feito uma colcha de retalhos, o país se constitui através da reunião, em um 

vasto território, de um povo com origens diversas, culturas multiplas, forte 

miscigenação e um histórico de políticas de apagamento e silenciamento das línguas, 

como tentativa de concretizar o ideário uma língua, uma nação. A dimensão territorial 

é o elemento primeiro que coloca em xeque a adoção, e a sustentação, em tempos de 

globalização, de políticas impositivas generalistas. O mosaico da nação que se delineia 

em traços descontínuos, atravessa o desenho entrecruzado de tradições linguístico-

culturais ocidentais e orientais, de origens etnográficas ameríndias, brancas e negras, de 

fronteiras reais e virtuais, tênues ou bastante demarcadas com povos diversos que, por 

sua vez, também guardam suas peculiaridades linguístico-culturais.  

Os estados brasileiros construiram suas próprias histórias e firmaram suas 

identidades linguístico-culturais de acordo com as relações estabelecidas em suas redes 

regionais mais imediatas. Os estados do sul, guardadas as peculiaridades que os 

distinguem, estão fortemente marcados pelas adjacências do sul sulamericano e pelas 

colônias de imigrantes europeus que imprimiram marcas indeléveis na cultura, no falar, 

no modo de vida e, mesmo, na economia da região. O sudeste e o nordeste brasileiros, 

distantes da influência de territórios contíguos estrangeiros, edificam suas identidades, 

sobretudo, pela via da colonização portuguesa e pelo contato com exploradores os mais 

diversos. Ainda que constituam-se historicamente nas primeiras regiões habitadas e 

exploradas pelos colonizadores, estas mesmas regiões seguem por caminhos diversos e 

solidificam suas identidades pela alteridade.  
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O desenvolvimento que almejam passa obviamente pelo fortalecimento de suas 

relações comerciais, pela industrialização, pela formação de mão de obra, pelo 

desenvolvimento de habilidades demandadas pelo mercado de trabalho e, por 

conseguinte, pelo aproveitamento máximo de suas vocações econômicas. Isso implica 

dizer que a vocação econômica do Rio Grande do Sul não é, necessariamente, a mesma 

do estado do Amazonas. Ainda que um projeto nacional de desenvolvimento econômico 

para os estados possa ser formulado globalmente, as estratégias adotadas e os produtos 

finais podem estar em linha diametralmente opostas e, ainda assim, atingir o mesmo 

nível de eficiência. Esse parâmetro também é válido para as línguas e as políticas 

relacionadas.  

Nessa perspectiva, é preciso voltar o olhar para as áreas de fronteira. Como 

limites espaciais de um todo, elas também constroem suas próprias identidades que não 

raro estão conjugadas à conjuntura geopolítica, histórica e cultural. Porém, como partes 

do todo, que o conceito de nação circunscreve, idealizam-se como características 

inerentes às fronteiras, o ser limite, ser linha divisória, ser espaço guardião de tudo que 

resguarda a nacionalidade, deixando-se perder nessa idealização, o encontro 

interpessoal, as trocas culturais, comerciais, o hibridismo linguístico-cultural, etc. As 

fronteiras textualizam o espaço do contraditório.  

As fronteiras também elaboram suas próprias identidades e, mais do que em 

qualquer outro espaço delimitativo, as línguas ocupam lugar de destaque em qualquer 

perspectiva. Comumente, o uso de diferentes línguas não é escolha, mas fato social 

inerente ao espaço fronteiriço. As zonas imediatas de confluência exigem a mediação 

linguística na relações interpessoais entre indivíduos falantes de línguas diferentes; as 

relações comerciais se contretizam através das línguas, e assim, igualmente, os acordos 

econômicos, a constituição de famílias, a circulação de bens e serviços, etc. Além disso, 

as línguas podem, tanto funcionar como desencadeadores, quanto de instrumento de 

superação de conflitos e preconceitos. Nesse contexto, elaborar políticas linguísticas 

ignorando a configuração forjada em uma zona limítrofe entre nações é uma tentativa de 

destituir a fronteira de sua característica mais latente.  

Interligados em rede - cidades, municípios, estados, países, blocos e continentes- 

estabelecem relações que partem do local ao global. O que não é diferente no Chuí, em 

Aceguá, em Santana do Livramento, nas fronteiras entre França e Alemanha, entre 

Espanha e Portugal, entre México e Estados Unidos, entre Noruega e Suécia, ou entre o 

Amapá e a Guiana Francesa. Como zonas de fronteira, todas guardam aspectos que as 
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aproximam constitutivamente, porém igualmente diferem pelo espaço que partilham, 

pelo povo com quem se está em contato, pelo tipo de contato estabelecido e pelas 

línguas em presença. 

A condição periférica das fronteiras, especialmente na America Latina, expõe 

estas áreas e suas populações a constante situação de vulnerabilidade diante das 

reestruturações políticas e econômicas planejadas nos centros de poder e decisão. O 

planejamento elaborado em nível macro, supranacionalmente, pode reconfigurar, 

positiva ou negativamente, as relações estabelecidas em regiões confluentes e 

influenciar diretamente na dinâmica local. As representações construídas no fluxo das 

fronteiras estão igualmente sujeitas às influências internas e externas ao contexto.  

A atual política linguística educativa brasileira, em que pese seu fundamento 

ideológico de abertura para a pluralidade, em trajetória inversa, ignora as peculiaridades 

regionais, toma a territorialidade como principio e reforça o imaginário da unidade que 

domina, tanto o Brasil quanto o Mercosul, no que concerne ao uso das línguas 

portuguesa e espanhola no continente e no bloco econômico. É uma política que quer 

silenciar qualquer língua que não sejam aquelas brindadas e blindadas pelo Estado. 

Política esta, vale destacar, que em pouco se diferencia daquelas que impõem pela força 

os interesses e a vontade do Estado, típicas de governos autocráticos e repressores das 

demandas sociais legítimamente constituídas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta última secão do trabalho tem por objetivo retraçar brevemente o caminho 

investigativo percorrido ao longo desta tese de modo a entrecruzar os aportes eco-socio-

linguísticos, explicitar algumas conclusões permitidas pelos dados e propor uma 

reflexão circunstanciada dos elementos aqui apresentados.  

Para tanto, no restabelecimento do percurso trilhado, é preciso relembrar as 

transformações operadas na sociedade que servem de pano de fundo para a discussão 

hora empreendida.  

As últimas décadas que antecederam a virada do século XX e os anos 

subsequentes foram palco de uma explosão tecnológica que transformou os modos de 

interação dos indivíduos entre si e entre os indivíduos e as coisas, elevando 

substancialmente o valor do conhecimento, da mediação do conhecimento pela 

tecnologia e por extensão o da própria comunicação entre os povos.  

Interação e interconexão planetária, mediadas pelas novas tecnologias, só 

encontram barreiras no elemento essencial, as línguas-culturas, razão pela qual elas 

assumem, em proporções por vezes exacerbadas, papel de destaque nas políticas 

educacionais e figuram como eixos importantes em programas de alcance internacional 

como os do Banco Mundial, por exemplo. Nesse contexto, os países buscam alinhar-se 

as configurações político-econômicas mundiais através da conformação de políticas, 

entre elas as linguísticas, que estejam a serviço das demandas políticas e 

mercadológicas globais ou regionais.  

Engajado nas políticas regionalistas de desenvolvimento, o Brasil desenha sua 

política de ensino de línguas em bases fundantes contraditórias. Fundamentada na 

concretude de uma sociedade plural, multiétnica e multicultural, a LDB 9394/96, 

forjada na efervescência da globalização, aponta para um ensino plurilíngue de caráter 

menos impositivo e pretensamente mais democrático e pluralista. Em contrapartida, a 

admissão da Lei 11.161/05, centrada em uma percepção teórica de uma unidade 

mercosulista, renova práticas autocráticas, centralizadoras e desestabilizantes que 

dificultam a instauração de políticas linguísticas singulares e identitárias em diversas 

partes do país.  

A análise documental empreendida nesta tese, corroborada pelos dados 

objetivos, aponta claramente para uma política linguística em desacordo. Se não em 

seus aspectos textuais, certamente na implementação efetiva das legislações nacionais 
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em vigor, e principalmente, quando entram em questão as políticas regionais. O 

enfrentamento da LDB 9394/96 com a 11.161/2005 se dá no limite de seus 

condicionantes, ou seja, na abertura outorgada pela LDB em virtude das ―condições do 

estabelecimento‖ e na ―obrigatoriedade‖ de ofertar-se espanhol, quaisquer que sejam 

essas condições. Nesse contexto a ―escolha‖ torna-se um mero detalhe jurídico.  

Nesse cenário, esta tese buscou colocar em discussão não apenas a política 

linguística de ensino de línguas estrangeiras no Brasil, tangenciando um contexto 

específico, mas fundamentalmente a importância de analisarmos as políticas linguísticas 

educativas em suas complexidades sem tomá-las como simples fórmulas globais 

completas ou projetos reducionistas baseados na construção ideológica de unidade 

nacional.   

Avaliar os impactos de uma política linguística, como nos propusemos nesse 

trabalho, implica observar a coerência entre os objetivos finais, os processos de 

implantação, os procedimentos e os objetivos dos agentes envolvidos, bem como os 

laços individuais e coletivos que envolvem as línguas e as sociedades pertinentes.  

A partir das noções de política e planificação linguística, bem como de política 

linguística educativa, de suas formulações, de seus campos de atuação e do papel que 

estas assumem no cerne das sociedades, buscou-se demonstrar os alicerces 

socioeconômicos que fundamentam a política linguística de ensino de LE adotada no 

Brasil e o modo pelo qual o Estado Brasileiro atua sobre as línguas para consolidar seu 

projeto de desenvolvimento econômico na perspectiva de um mundo globalizado e da 

conformação de grandes mercados. Propôs-se uma abordagem que coteja usos sociais, 

direitos individuais e coletivos, escolhas políticas e valores comerciais e não comerciais 

das línguas estrangeiras quando da inserção destas na escola.  

Da Ecolinguística recorremos à noção de ecossistema e de meio ambiente 

linguístico, de modo a lançar luz sobre uma política linguística que atua sobre um todo 

obliterando as relações emanadas pela integração povo, língua e território. Esse todo, 

que se constitui na diferença, nesse caso, é o espaço fronteiriço franco-brasileiro com 

tudo que o circunscreve no limite entre o aqui e o ali, entre o nós e o eles, entre o que 

pode e o que não pode, aproximando e afastando pessoas, culturas, valores, etc. 

Empreendeu-se com isso, situar a fronteira no âmbito daquilo que a diferencia, 

histórica, social, política, geográfica e linguisticamente das demais fronteiras brasileiras, 

para então encerrá-la no contexto da política linguística educativa nacional. 
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Ao longo do trabalho fica claramente evidenciado que o Amapá, como única 

fronteira francófona no país possui características singulares no âmbito do espaço 

fronteiriço brasileiro. A miscigenação que caracteriza o povo da região, sua constituição 

sócio-histórica, bem como as línguas que se reuniram naquele território, consolidam 

uma ecossistema fronteiriço de propriedades diferenciais.  

Ainda assim, em que pese toda a história de relações desenvolvidas entre o 

Amapá e a Guiana Francesa ao longo de mais de um século, e das possibilidades de 

integração que a aprendizagem do francês e do português na região pode instaurar, a 

atual política linguística de ensino de línguas atingiu particularmente o ensino de 

francês no Amapá conforme ficou amplamente demonstrado nos dados da pesquisa. 

 O papel que assumem as línguas estrangeiras no desenvolvimento econômico 

dos países apresenta o mercado linguístico como um dos pilares sustentáveis da 

contemporaneidade, passível de provocar transformações profundas nos programas 

educacionais, nos currículos escolares em qualquer parte do planeta na tentativa de se 

atender às demandas do mercado global. Porém, como vimos, nem todas as mudanças 

atendem as necessidades mais prementes das populações quando entram em conflito 

interesses nacionais, regionais e locais em um mesmo território. 

As políticas linguísticas testemunhadas no Brasil tropeçam continuamente no 

estabelecimento da linha que relaciona os contextos micro e macro ecológicos aos quais 

as políticas se aplicam. Com frequência elas ignoram as interações, os encontros 

factíveis, as trocas mais comuns e as normas culturais construídas pelas comunidades 

linguísticas em contato. 

Se a LDB 9394/96 é fruto de um contexto socioeconômico em que o Brasil 

anseia por consolidar relações com Estados Unidos, Europa e Japão, a lei 11.161/05 

configura uma conjuntura política e econômica que tem como eixo central as relações 

sul/ibero-americanas e o fortalecimento do mercado comum do sul. Nesse âmbito, A 

adoção do espanhol como língua de oferta obrigatória circunscreve-se em duas esferas 

inter-relacionadas, uma socioeconômica que visa a um alinhamento com os países 

ibero-americanos hispanofalantes e outra geopolítica que tem na edificação da 

identidade sul-americana um componente motivador para a quebra de barreiras 

linguísticas e culturais.  

Diga-se, no entanto, que essa pretensa identidade sul-americana, buscada 

através de projetos políticos-linguísticos e econômicos gestados, por sua vez, nos 

centros de poder, não pode ficar engessada numa suposta unidade hispano-portuguesa, 
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como se essa bastasse para assegurar uma contraposição ao imperialismo linguístico 

anglo-americano.  Tal qual os povos que constituem as Américas, a identidade sul 

americana é múltipla, e qualquer tentativa de fixa-la é querer maquiar a essência de uma 

identidade que se constitui também na diferença. A fronteira Brasil-Guiana Francesa é 

apenas um exemplo disso.  

Não se quer dizer com isso que os esforços impetrados no sentido de aproximar 

as nações sul-americanas não sejam legítimos em alguns aspectos e que não possam 

resultar em maior integração dos povos do cone Sul. O que se coloca em questão, nesta 

tese, são as contradições existentes no próprio objetivo finalístico que é a integração 

regional em diversos planos, uma vez que ao delimitar a integração aos territórios 

hispanofalantes desqualificam e inibem as iniciativas tomadas na mesma direção pelos 

que habitam regiões marcadas por tradições linguístico-culturais outras, como acontece 

na fronteira franco-brasileira. 

De igual maneira, e nesse âmbito, estão as inconsistências de uma política 

linguística que coloca em confronto as condições efetivas das escolas, as plataformas do 

Estado e os interesses individuais na escolha das línguas estrangeiras no sistema escolar. 

Em face de leis que apontam caminhos diferentes no ensino de LE, o aparato do Estado 

tem atuado para fazer valer os interesses governamentais.  

As contradições que apontamos na atual política linguística educativa brasileira 

têm no governo brasileiro e suas instituições o seu principal agente político. O aparato 

do Estado, representado, neste caso, pelo Ministério da Educação e, por conseguinte, 

por todos os setores hierarquizados e programas nacionais militam pela promoção do 

espanhol em todo o território nacional.   

O Estado ao por em prática essa política, não apenas estabelece uma planificação 

de status do espanhol, mas modifica a relação de concorrência entre as línguas em 

presença. A abrangência acordada a Lei 11.161/2005 comprovadamente desestabiliza 

qualquer outra política que não tenha a língua espanhola como foco. Nesse sentido, ela 

coloca em xeque a presença de outras línguas nas escolas brasileiras.  

De modo subliminar, estamos mais uma vez diante de uma política de 

silenciamento de outras línguas, para a qual contribuem decisivamente o Exame 

Nacional do Ensino Médio, o Ciência sem Fronteiras, o Programa Nacional do Livro 

Didático e as DCNEM que servem de instrumento de sustentação para a política 

verticalizadora do Estado brasileiro que claramente investe ―apenas e 

propositadamente‖ no fortalecimento do ensino do espanhol.   
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Particularmente no Amapá, a promulgação da lei 11.161/2005 mostrou-se uma 

política linguística contraproducente que contribuiu para fragilizar os esforços 

empenhados ao longo de quase duas décadas, tanto no que concerne ao ensino das duas 

principais línguas regionais (português e francês) como línguas estrangeiras nas 

respectivas regiões adjacentes quanto no estabelecimento de relações menos 

conflituosas e mais centradas na construção de alternativas socioeconômicas mais 

apropriadas para ambas as regiões.   

A obrigatoriedade não delimita fronteiras, desse modo, todo o estado do Amapá 

está imperiosamente compelido a ofertar espanhol, tal qual qualquer estado do sul do 

país. Como consequência, a francês sai da escola para dar lugar à língua que, ao lado do 

inglês, é cobrada no ENEM; aquela que pode dar acesso aos programas de entrada nas 

Universidades Federais, que tem material didático na escola, enfim, que usufrui dos 

benefícios do apadrinhamento do Estado.  

Somam-se a isso as deficiências estruturais da escola pública brasileira que 

repercutem diretamente na insegurança linguística dos estudantes em língua estrangeira, 

bem como os discursos governamentais e midiáticos que circulam nacionalmente 

propalando a imperiosa necessidade do espanhol no Brasil. Assim, mesmo que os 

estudantes amapaenses expressem a vontade e enxerguem as vantagens / necessidades 

objetivas de estudar francês, posto que é a língua mais frequente no dia a dia fronteiriço, 

a ideia de ―facilidade‖ de compreensão da língua espanhola, contribui para reforçar sua 

presença hegemônica na escola.     

Reiterando palavras de Rajagopalan (2014, p. 75) pode-se facilmente constatar 

não apenas que há um ―largo descompasso entre as orientações políticas e as ações 

postas em prática pelos agentes públicos, mas também a existência de um fosso entre a 

intensão e a conduta das políticas linguísticas educativas no âmbito da escola 

brasileira‖. Nos dias atuais, agentes revestidos de autoridade para instaurar a política de 

ensino de línguas na escola, particularmente a da obrigatoriedade do espanhol, podem 

ser um diretor, um agente público de uma secretaria de educação, um professor ou um 

secretário escolar, bastando para tanto reivindicar essa suposta obrigatoriedade, que 

como vimos, reveste-se muito mais em obrigação de ensino do que de oferta e conta 

tanto com a ignorância jurídica quanto com a ineficácia de qualquer contrôle 

governamental.  

Uma política linguística alicerçada verdadeiramente em princípios plurilíngues e 

pluriculturais deveria atuar em favor da legitimidade das línguas em presença, em uso e 
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em contato e não na busca da assimilação ou da anulação das demais. Ora, no contexto 

de um mundo globalizado políticas de ensino de línguas não são irreconciliáveis, ao 

contrário, deveriam militar pelo direito de todo cidadão de: 1) ter acesso a um ensino de 

línguas de qualidade; 2) de fazer suas próprias escolhas de acordo com sua 

conveniência, suas convicções, seus objetivos pessoais ou profissionais; 3) de ter 

condições de igualdade nos programas oficiais de incentivo a aprendizagem de línguas.  

Quando falamos de qualidade, queremos lembrar que muito se aposta no 

emprego de novas tecnologias no ensino e pouco se investe na formação de professores, 

na adequação dos espaços para o ensino de línguas nas escolas, enfim pouco se faz pela 

reiterada construção eficaz de um engajamento discursivo dos aprendentes conforme 

apregoado nas orientações nacionais para o ensino de línguas. Compreendemos que isso 

se deve fundamentalmente a uma compreensão estruturalista equivocada a respeito do 

papel das línguas na sociedade e do modo como se aprende uma língua.  

Mesmo diante de programas que tem como fundamento precípuo a 

aprendizagem de línguas estrangeiras tal qual o inglês sem fronteiras e o atualíssimo 

idiomas sem fronteiras, as políticas públicas decorrentes pouco ou nunca são analisadas 

do ponto de vista dos impactos educacionais ou das funções socioeducativas que o 

ensino de línguas traz ou pode trazer efetivamente para as comunidades no que 

concerne ao cenário de globalização e internacionalização do ensino, principalmente no 

contexto do ensino superior.  

Daí a importância de reiterar que é tarefa dos dirigentes, mas especialmente dos 

formadores colocar em debate nas escolas e nas universidades os impactos das políticas 

linguísticas educativas em todos os níveis de ensino para que diante de fatos e não tão 

somente de opiniões seja possível elaborar, implantar, corrigir e mesmo anular atos de 

políticas educativas. Queremos com isso estimular o debate político-linguístico e 

contribuir para a conformação de uma nação mais consciente de que políticas públicas 

podem ser diferentes, porém nunca desiguais. A condição de desigualdade é alimento 

vigoroso da instabilidade, da descontinuidade, da insegurança e caminha em direção 

oposta à sustentabilidade de qualquer tipo de relação: social, econômica, política ou 

linguística. O respeito às diferenças das múltiplas identidades constitutivas da nação é o 

elo principal do fortalecimento da unidade.  
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Anexo A - Declaração de Intenção - Guiana - Amapá  
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Anexo B - Ata da I Reunião Franco-Brasileira 
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Anexo C - Ata da III Reunião de Cooperação Transfronteiriça 
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Anexo D: Ata da Reunião preparatória do Grupo Educação para a III Reunião 

Transfronteiriça. 
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Anexo E – Relatório do GREF sobre as ações realizadas no Amapá  
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Anexo F - Lei que autoriza inclusão da língua francesa no currículo no Amapá.  
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Anexo G – Resolução do Conselho Estadual de Educação relativa ao ensino do 

espanhol no Amapá.  
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Anexo H – Modelo de ficha utilizada para escolha das línguas estrangeiras. 
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