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RESUMO 

 

 

O conceito de norma suscita interesse entre os especialistas das disciplinas 

linguísticas. Na tentativa de descrever a natureza objetiva dos fatos linguísticos, a 

atitude prescritiva foi sistematicamente rejeitada pela ciência moderna. No entanto, 

tendo em conta que inclusive a descrição científica mais estritamente constatativa 

sempre corre o risco de funcionar como uma prescrição, as análises dos efeitos 

materiais da objetivação devem ser consideradas. A presente tese examina as relações 

conflitivas em torno das definições de norma e de autoridade normativa no contexto da 

língua espanhola. Nesse sentido, é apresentado um esboço do espaço teórico de 

posições elaborado a partir do recenseamento das propriedades de produtores de 

conhecimento linguístico. Com base numa perspectiva glotopolítica (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986; DEL VALLE, 2007, 2014; ARNOUX, 2000, 2008) e relacional 

(BOURDIEU, 1996 [1982], 2010 [1989], 2008 [1972]) é desenvolvida a noção de campo 

glotopolítico para designar o lugar de concorrência entre agentes interessados na 

definição legítima de norma linguística. Dentre os resultados da análise destacam-se: 

(a) a posição predominante da Real Academia Espanhola no campo de produção 

normativa; (b) o trabalho coletivo (investimentos, estratégias, práticas) destinado a 

validar os critérios que fundamentam o valor da produção; e (c) a distribuição desigual 

de capital de autoridade entre os agentes glotopolíticos. 

 

Palavra-chave: campo glotopolítico, norma, autoridade, conhecimento linguístico 
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RESUMEN 

 

 

El concepto de norma suscita interese entre los especialistas de las disciplinas 

lingüísticas. Intentando describir la naturaleza de los hechos lingüísticos, la actitud 

prescriptiva ha sido sistemáticamente rechazada por la ciencia moderna. No obstante, 

teniendo en cuenta que incluso la descripción científica más estrictamente constatativa 

siempre corre el riesgo de funcionar como una prescripción, los análisis de los efectos 

materiales de la objetivación deben ser considerados. La presente tesis examina las 

relaciones conflictivas en torno a las definiciones de norma y autoridad normativa en el 

contexto de la lengua española. En ese sentido, se presenta un esbozo del espacio 

teórico de posiciones elaborado a partir del registro de las propiedades de productores 

de conocimiento lingüístico. Con base en una perspectiva glotopolítica (GUESPIN; 

MARCELLESI, 1986; DEL VALLE, 2007, 2014; ARNOUX, 2000, 2008) y relacional 

(BOURDIEU, 1996 [1982], 2010 [1989], 2008 [1972]) se desarrolla la noción de campo 

glotopolítico para designar el lugar de competencia entre agentes interesados en la 

definición legítima de norma lingüística. Entre los resultados del análisis se destacan: 

(a) la posición predominante de la Real Academia Española en el campo de producción 

normativa; (b) el trabajo colectivo (inversiones, estrategias, prácticas) destinado a 

validar los criterios que fundamentan el valor de la producción; y (c) la distribución 

desigual de capital de autoridad entre los agentes glotopolíticos. 

 

Palabras-clave: campo glotopolítico, norma, autoridad, conocimiento lingüístico 
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ABSTRACT 

 

 

The concept of norm arouses interest between linguistic discipline specialists. In 

attempting to describe the objective nature of linguistic facts, the prescriptive attitude 

has been systematically rejected by modern science. However, taking into account that 

even the most strictly proven scientific description runs the risk of functioning as a 

prescription, the analysis of the material effects of the objectivization must be 

considered. This thesis examines the conflicting relationships surrounding the 

definitions of norm and normative authority in the context of the Spanish language. 

Thus, is presented a draft of the theoretical space of positions elaborated from the 

census of the properties of producers of linguistic knowledge. With a base in a 

glotopolitical perspective (GUESPIN; MARCELLESI, 1986; DEL VALLE, 2007, 2014; 

ARNOUX, 2000, 2008) and a relational one (BOURDIEU, 1996 [1982], 2010 [1989], 

2008 [1972]), the notion of glotopolitical field is developed to designate the concurrent 

place between agents interested in the legitimate definition of linguistic norm. The 

following is highlighted within the results of the analysis: (a) the predominant position of 

the Real Spanish Academy in the field of normative production; (b) the collective work 

(investments, strategies, practices) destined to validate the criteria that substantiate the 

value of production; and (c) the unequal distribution of capital of authority between 

glotopolitical agents.  

 

Keywords: glotopolitical field, norm, authority, linguistic knowledge 
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INTRODUÇÃO: DO PLANEJAMENTO LINGUÍSTICO ÀS PRÁTICAS 
GLOTOPOLÍTICAS 

 

 

La constitución de una lengua estándar es un proceso plurisecular 
en que la intervención consciente sobre la lengua persigue la 
creación de un producto escrito, altamente codificado en todos 
sus niveles, al servicio de funciones sociales desarrolladas por 
parte de la comunidad lingüística en que esa lengua se emplea 
(FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, 2004, p. 2). 

 

 

Existe um modo particular de conceber as relações de produção de 

conhecimento linguístico que é preciso questionar. Ele consiste em reduzi-las à 

execução planejada e controlada de programas de ação técnico-científicas postas ao 

serviço da sociedade. Sob esse ponto de vista, a seleção racional de critérios e a 

aplicação rigorosa de processos – concepção, desenvolvimento e avaliação – 

conteriam a chave para satisfazer eficazmente as necessidades e as demandas da 

comunidade linguística. É necessário acrescentar, ainda, que dada a complexidade dos 

procedimentos que esta abordagem supõe, a gestão de recursos e a tomada de 

decisões devem estar concentradas em um corpo especializado cuja competência 

reconhecida garanta a eficácia dos programas. 

A definição de padronização linguística proposta por Inés Fernández-Ordóñez1 

apresenta algumas características semelhantes a essa perspectiva e, de certa forma, 

remete ao conceito tradicional de políticas e planejamento linguístico. A língua oficial 

seria, neste sentido, a consequência direta de uma somatória de ações cumulativas 

(“processo plurissecular”), deliberadas e controladas (“intervenção consciente”) sobre 

um objeto pré-existente (“a língua”) com o objetivo de equipá-lo com um corpus 

(“produtos escritos altamente codificados em todos os níveis”) e um status (“ao serviço 

das funções sociais”).  

                                                           
1
 Membro de número da Real Academia Espanhola. É especialista em dialetologia atual e histórica do 

espanhol, de acordo com a descrição da própria instituição. 
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Tudo parece indicar que as propostas conscientes e planejadas de intervenção 

invocadas em nome de critérios objetivos obedecem a uma necessidade social de 

resolver problemas de ordem linguística. Desse modo, não é por acaso que 

denominações como desenvolvimento, regulamentação, gestão e planejamento sejam 

constantes dentro do repertório enunciativo que caracteriza a chamada área de política 

e planejamento linguístico (PPL). 

Observe-se nas definições das PPL elencadas por Cooper (1997 [1989])2 a 

ênfase na necessidade de intervir conscientemente para modificar situações 

linguísticas consideradas problemáticas. 

 

 

[...] la planificación lingüística se centra en la solución de 
problemas y se caracteriza por la formulación y evaluación de 
alternativas encaminadas a resolver los problemas del idioma a 
fin de encontrar la solución más satisfactoria (más eficaz u 
óptima) (RUBIN; JERNUDD, 1971 apud COOPER, 1997 [1989], 
p. 42, grifos nossos); 

 
[...] una actividad política y administrativa encaminada a resolver 
los problemas del idioma en la sociedad (JERNUDD; DAS 
GUPTA, 1971 apud COOPER, 1997 [1989], p. 42, grifos nossos); 

 
[...] la búsqueda organizada de soluciones para los problemas del 
idioma, típicamente en el plano nacional (FISHMAN, 1974 apud 
COOPER, 1997 [1989], p. 42, grifos nossos); 
 
[…] una actividad mediante la cual se procura resolver un 
problema lingüístico (KRAN, 1974 apud COOPER, 1997 [1989], p. 
42, grifos nossos). 

 

 

                                                           
2
 Em seu livro, Cooper privilegia o termo planejamento linguístico, argumentando que essa denominação 

“se ha difundido mucho más” que outras, sendo na atualidade o termo mais popular (COOPER, 1997, p. 
41). Nesse sentido, é importante lembrar que, na primeira fase das PPL, as publicações em inglês 
dominaram o campo de produção/divulgação científica, instaurando uma “tradição” que acabou 
consagrando a distinção entre política (policy) e planejamento (planning). No entanto, essa dicotomia 
não tem sido necessariamente uma constante em textos publicados em outras línguas. Enumeramos 
aqui alguns exemplos: em português – Política(s) linguística(s) –, em espanhol – políticas lingüísticas –, 
em francês – politique linguistique, glottopolítique, aménagement linguistique –, em dinamarquês – 
sprogpolitike, kommunikationspolitik –, em sueco – språkvård – e em alemão – sprachpolitik e 
sprachenpolitik.  
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É relevante salientar que esta concepção técnico-pragmática que sugerem as 

definições acima coincidiu, principalmente, no limiar da década de cinquenta do século 

passado, com diversos processos internacionais de ruptura política entre jovens 

nações e suas respectivas metrópoles. Portanto, a partir de textos pioneiros como os 

elaborados por Heinar Haugen3 e durante as décadas posteriores, as ações políticas 

de intervenção linguística se desenvolveram em torno de uma temática centrada nas 

problemáticas das nações novas em processo de descolonização, modernização e 

crescimento econômico. 

Nessa conjuntura, a adoção de procedimentos derivados da Administração 

(teoria da decisão) e da Economia (planejamento) e de uma perspectiva instrumental 

da linguagem caracterizariam a fase inicial da área da PPL. Nas palavras de Ricento: 

 

 

esta fase se caracterizaría por su dependencia epistemológica del 
estructuralismo y el positivismo, por su orientación pragmática 
(actividad dirigida a la solución de problemas lingüísticos) y por 
responder a las condiciones de un contexto histórico concreto: los 
procesos poscoloniales de construcción nacional y las teorías del 
desarrollo (RICENTO, 2000 apud DEL VALLE, 2007a, p. 23). 

 

 

Uma das maiores limitações da primeira etapa do desenvolvimento da PPL 

consistia, segundo Calvet (2007, p. 25), na “exportação e [n]a aplicação mecanicista de 

                                                           

3
 Embora haja evidências do uso do termo política linguística no inicio do século XX (BERGENHOLTZ, 

2006), na revisão de literatura científica feita por Calvet e Del Valle sobre o tema, ambos os autores 
coincidem no caráter fundador da obra de Einar Ingvald Haugen (Planning in Modern Norway, 1959) e 
seu lugar de referência na posterior proliferação de conceitos elaborados com base em situações 
sociopolíticas e sociolinguísticas muito diferentes. No entanto, cabe destacar as diferenças entre os 
autores no que tange à posição crítica de Haugen em matéria de políticas e planejamento linguístico. 
Observemos como, por um lado, Del Valle (2007a, p. 23-24) refere-se a Haugen como fundador e uma 
das vozes mais lúcidas da área que, no decorrer do tempo, trouxe contribuições para a sociolinguística, 
como a ênfase no caráter subjetivo e político contido na sua definição de padronização. Por outro lado, 
Calvet (2007, p. 24-25), se referindo ao linguista sueco-americano, afirma que ele “não chegou a criar 
um conceito novo, mais delimitou, sobretudo, um domínio de atividade, sem desenvolver qualquer crítica 
aos conceitos adotados. Mais precisamente, Haugen quase não [questionou] o problema do poder, das 
relações de força de que dão testemunho as relações linguísticas”. Paralelamente, Cooper (1997 [1989], 
p. 41) desmente a autoria haugueniana da famosa expressão “planejamento linguístico”, afirmando que o 
próprio linguista teria admitido o uso emprestado da denominação feita por Uriel Weinreich, num 
seminário celebrado na Universidade de Columbia, dois anos antes da publicação de sua obra.  
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modelos utilizados na economia liberal e na administração de empresas, sem nenhuma 

análise sociológica das relações de força” que se encontravam em jogo. 

Progressivamente, o planejamento foi se constituindo como uma das maneiras 

institucionalizadas de reordenamento linguístico tributário de um contexto geopolítico 

em reestruturação. Surgem ou são intensificados, nessa primeira fase, vários 

processos de padronização de sistemas ágrafos (planejamento de corpus) e de 

inclusão ou incremento de funcionalidades sociais para as línguas (planejamento de 

status). 

O aumento das ações planejadas nesse período acarretou, entre outras coisas, 

o desenvolvimento de todo um arsenal teórico-metodológico capaz de concretizar as 

políticas oficiais (objetos de pesquisa, terminologias, metodologias, ferramentas 

estatísticas e de comprovação, etc.). 

Nesse sentido, o planejamento linguístico é considerado, nas palavras de 

Haugen (1964 apud CALVET, 2007, p. 21, grifos nossos), 

 

 

uma atividade humana decorrente da necessidade de se 
encontrar uma solução para um problema. Ele pode ser 
completamente informal e ad hoc, mas pode também ser 
organizado e deliberado. Pode ser executado por indivíduos 
particulares ou ser oficial. […] Se o planejamento for bem feito, 
ele compreenderá etapas tais como a pesquisa extensa de 
dados, a escolha de planos de ação alternativos, a tomada de 
decisões e sua aplicação. 

 

 

O alcance nacional do planejamento não apenas no âmbito das línguas, mas 

também em outras esferas da sociedade (econômica, educacional, demográfica, etc.), 

foi um traço marcante em função da conjuntura geopolítica de pós-guerra. A 

centralização dos recursos e dos meios de produção assegurava que, embora quase 

qualquer grupo social pudesse imaginar, propor, ou tentar executar uma suposta ação 

planejada, o Estado era visto como o principal implementador de medidas técnicas, 

programas e projetos. O poder concentrado das entidades governamentais, no que diz 
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respeito ao planejamento, unido a uma visão instrumental da linguagem (a língua como 

recurso funcional e maleável) permeava a área naquele período4. 

Nesse marco, as pesquisas sobre a Estônia e a Suécia desenvolvidas na 

década de 1960 por Valter Tauli mostram o interesse por delimitar o campo de atuação 

da disciplina e promover o reconhecimento científico da mesma. Ainda que, em 1962, o 

autor já tivesse definido o planejamento linguístico como uma atividade cujo objetivo 

era “o aperfeiçoamento e a criação de línguas” (TAULI, 1962 apud CALVET, 2007, p. 

28) é na obra Introdução a uma Teoria do Planejamento Linguístico (1968) que Tauli 

reforça a distinção entre a teoria da planificação linguística e planejamento linguístico. 

Nesse mesmo livro, define a primeira como aquela ciência cujo objetivo consiste em 

investigar metodicamente os fins, princípios, métodos e táticas do planejamento 

linguístico (TAULI, 1968 apud NISKA, 1998), sendo este último conceito “uma atividade 

metódica para regular e melhorar as línguas existentes ou criar línguas regionais, 

nacionais ou internacionais comuns” (TAULI, 1968 apud NISKA, 1998, tradução 

nossa)5. 

A inconciliável distância entre teoria e aplicação, encarnada nos postulados de 

Tauli, representa um caso-limite dos posicionamentos glotopolíticos da fase inicial da 

PPL. Nesse sentido, o autor exprime a relação entre língua e intervenção planejada 

nos seguintes termos: “Uma vez que a língua é um instrumento, isso significa que uma 

língua pode ser avaliada, alterada, corrigida, regulada, melhorada e novas línguas 

podem ser criadas à vontade” (TAULI, 1962 apud CALVET, 2007, p. 27). 

Em termos gerais, podemos dizer que tanto a ausência de princípios sólidos 

sobre as relações entre o social e o linguístico quanto a adoção de uma perspectiva 

utilitária e estruturalista da linguagem representam duas particularidades destacáveis 

da área da PPL no período de pós-guerra. 

Levando em consideração as caraterísticas dessa fase inicial, é possível afirmar 

que a perspectiva tecnocrática aplicada à linguagem nem sempre oferece soluções 

                                                           
4
 Em Towards a Theory of Language Planning (1971), Jernudd e Das Gupta observam que o 

planejamento refere-se à utilização de recursos de forma conscientemente controlada. Sendo assim, se 
a linguagem é considerada um recurso, ela pode ser tida em conta no planejamento. 

5
 “LP is the methodical activity of regulating and improving existing languages or creating new common 

regional, national or international languages” (TAULI, 1968 apud NISKA, 1998). 
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satisfatórias a problemas sociolinguísticos, principalmente em circunstâncias onde a 

aceitação das soluções e da legitimidade dos agentes planejadores representa parte do 

problema. 

 A acepção restrita de política linguística analisada acima deixa sem resposta 

uma variedade complexa de questões glotopolíticas. Nesse sentido, Hamel (1993, p. 

19) questiona a ausência de um “marco conceptual integrado e teoricamente 

consolidado”6 – especificamente no âmbito latino-americano – capaz de abranger a 

diversidade de situações sociolinguísticas que a “clássica” definição da PPL deixa em 

suspenso:  

 

 

¿De qué manera interpretar procesos tan dispares como los actos 
de nombramiento y clasificación de los primeros adelantados en 
este continente, la elaboración de programas educativos para la 
población indígena, los procesos de resistencia y desplazamiento 
lingüísticos en la interacción bilingüe o las disputas puristas 
decimonónicas acerca del buen español en las Américas, bajo un 
concepto global de política del lenguaje? (HAMEL, 1993, p. 18). 

 
 

A construção dessa concepção global torna-se menos provável quando o custo 

da objetividade científica – logo, da legitimidade das práticas – exige denegar a relação 

entre interesses epistemológicos e interesses políticos inclusive quando sabemos que, 

como bem lembra Hamel (1993, p. 20), “las investigaciones científicas mismas forman 

parte de las políticas del lenguaje, puesto que, desde su diseño y formulación de 

objetivos hasta su ejecución, intervienen políticamente en los procesos linguísticos”. 

Na segunda metade do século XX, surge uma progressiva contestação das 

práticas estabelecidas que, sob a aparência de eficácia e desenvolvimento, acabaram 

aplicando modelos “ideologicamente ocidentais” sobre as novas formações nacionais. 

                                                           
6
 O “modelo integrador” de política linguística (HAMEL, 1993, p. 18) é um modelo impossível. Ele suporia 

a unificação de critérios legítimos de cientificidade e a superação de todos os antagonismos existentes 
entre as diversas disciplinas. Significaria o fechamento do campo, a monopolização completa de um 
ponto de vista. A hegemonia absoluta do campo científico é, nesse sentido, um caso-limite teoricamente 
representável, mas, na prática, irrealizável. 
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As reivindicações históricas em diferentes regiões provocaram transformações nas 

bases epistemológicas das abordagens (sócio)linguísticas. 

Esses processos de transformação na área da PPL devem ser associados a 

processos históricos decorrentes de (inter)relações, deslocamentos e mudanças numa 

escala mundial ligados comumente ao conceito de globalização. As mudanças 

desiguais, provisórias e descontínuas, isto é, não necessariamente globais na 

configuração mundial, contribuíram para gerar, nos domínios da PPL (e para além 

deles), novos focos de investigação, ou melhor, novos investimentos simbólicos e 

materiais em virtude de novos conflitos de interesses7.  

Nesse contexto é que começa a ser usado o termo glotopolítica. Interessa 

referirmo-nos a ele dado que, embora sua apropriação tenha sido diversificada, é um 

conceito fundamental na perspectiva que adotamos. 

Ao fazer uma revisão da história do termo, Valeiro (2015, p. 81) comenta que o 

primeiro uso de glotopolítica surge na década de 1950 quase em simultâneo com o 

termo sociolinguística. Robert Hall inclui o termo no contexto revisionista da linguística 

norte-americana entre 1925 e 1950. No entanto, o conceito se manteria subordinado ao 

campo conceitual da área do planejamento linguístico (language planning) e a 

pesquisas vinculadas a políticas governamentais. 

Além de Hall, que continuou empregando o termo, Bertil Malmberg (1975 apud 

VALEIRO, 2015, p. 83) o descreve como uma derivação da linguística aplicada. 

Basicamente, a glotopolítica seria uma análise das condições sociolinguísticas de uma 

determinada comunidade com a intenção de intervir sobre ela de alguma forma. 

Posteriormente, este autor dará uma nova definição na qual desaparece de forma 

explícita a referência à intervenção do linguista no processo planificador. Sob a forma 

glossopolítica o conceito serviria para referir-se a 

 

 

                                                           
7
 As novas questões (minorização, hegemonias, diglossia, bi/multilinguismo, conflito, ideologia, 

identidade, etc.) que colocadas na agenda glotopolítica nacional e internacional dão visibilidade a novos 
objetos de interesse é o que permite falar do início de uma fase crítica (cf. ARNOUX, 2000). 

 



20 
  

[...] l‟étude des mesures par les autorités pour régler sous forme 
législative ou consultive l‟emploi et la propagation d‟une forme de 
langue jugée désirable. Toute intervention dans le comportement 
linguistique des citoyens de la apart d‟une autorité officielle 
intéresse la glossopolitique (lois réglant l‟usage de telle ou telle 
langue, l‟orthographe, la forme linguistique à utiliser dans les 
manuels scolaires et dans les actes officiels, etc.) (MALMBERG, 
1979 apud VALEIRO, 2015, p. 83)8. 

 

 

Deixando de lado outras referências isoladas e o inicial impulso, embora 

ambíguo, dado ao termo pela sociolinguística anglo-saxônica, é no campo da 

sociolinguística francesa que o termo conhecerá a maior difusão e sofrerá modificações 

significativas. Em 1980 aparece um número da revista La Pensée que, de certo modo, 

é uma amostra dos estudos críticos que vinham sendo desenvolvidos na França sobre 

a relação entre língua e sociedade e também uma antecipação da forma como tais 

estudos serão abordados nas décadas seguintes. O primeiro artigo do volume, de 

Jean-Baptiste Marcellesi, faz uma breve introdução crítica à sociolinguística e ao 

estado das pesquisas no país. Advogando uma abordagem abrangente dos estudos de 

linguagem e das lutas políticas e sociais, Marcellesi distingue quatro domínios de 

pesquisa: (a) uma sociolinguística da educação; (b) uma análise do discurso, em 

especial político; (c) uma epilinguística; e (d) uma glotopolítica ou política de línguas. 

Em um contexto francês conflituoso devido às tensões existentes entre o Estado e os 

nacionalismos periféricos, Marcellesi reivindica uma sociolinguística engajada onde o 

compromisso social do linguista se oponha à visão organicista ou tecnocrática da 

planification linguistique “porque a questão linguística está ligada, seja qual for a 

solução que lhe for dada, à questão nacional [...]”. Desta forma, “a glotopolítica é 

essencialmente o problema da minorização” (MARCELLESI, 1980 apud VALEIRO, 

2015, p. 84). 

Assim, o novo uso de glotopolítica anunciado servirá para designar a visão 

crítica do pesquisador, mas também a responsabilidade política dos efeitos das 

pesquisas. Além disso, para Guespin e Marcellesi, o espectro da perspectiva 

                                                           
8
 Na década de oitenta, Malmberg (1983 apud VALEIRO, 2015, p. 83) acabaria apresentado os conceitos 

glossopolítica e política linguística como subdisciplinas da linguística aplicada.  
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glotopolítica deve abranger um vasto campo de atuação, atendendo todos os âmbitos 

de uma política global da língua, analítica e interventiva. Esse espectro engloba os 

diversos enfoques da sociedade (conscientes ou não) a respeito das ações sobre a 

linguagem. Estas ações podem referir-se à língua, quando a sociedade legisla sobre o 

estatuto das línguas, ou só à fala, quando a sociedade reprime um determinado uso; ou 

também ao discurso, quando na escola se torna matéria de exame a produção de um 

determinado tipo textual. Marcellesi e Guespin consideram que a glotopolítica é 

necessária para abarcar todos os fatos da linguagem em que a ação da sociedade 

adquire a forma do político. “Ou, por outras palavras, será definida como glotopolítica 

toda ação de gestão da interação linguística em que a sociedade intervenha” 

(GUESPIN, 1985 apud VALEIRO, 2015, p. 85, grifos do autor). 

Desse modo, as linhas macro e micro não divergem, pois a nova visão não 

procura restringir seus interesses às políticas institucionais e controladas pelo Estado, 

mas estendê-los às práticas de fala para incluir tudo aquilo que está em jogo no nível 

da língua, da fala e dos discursos. E procede-se assim porque a sociedade atua sobre 

todos esses aspectos, ao mesmo tempo em que estes atuam sobre a sociedade. Essa 

complexa relação entre agentes glotopolíticos é relevante para compreender como as 

práticas de poder e de sentido não se limitam à imposição oficial da língua que deve 

ser usada e da língua que deve ser proibida. 

Nesta perspectiva destaca-se, ainda, que as práticas glotopolíticas encontram-

se sempre entre dois polos em relação à intervenção: um liberal e outro dirigista. O 

primeiro consiste em uma política que nega a importância ou a existência do problema 

linguístico. É, portanto, uma política que confia na autorregulação e na não-

intervenção. O segundo polo refere-se a uma política de intervenção consciente sobre 

todos os planos da linguagem. Constata-se, no entanto, que a maioria dos casos pode 

ser examinada como resultante das duas tendências opostas. Como afirma Guespin 

(1985 apud VALEIRO, 2015, p. 85), nenhuma sociedade pode negar totalmente o 

problema linguageiro, e nenhuma pode ditar ou dirigir todos os comportamentos 

linguageiros. 

Embora a definição de sociedade não fique de todo esclarecida – problema, 

aliás, que a sociolinguística também tem que enfrentar ao se apropriar da noção de 
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comunidade –, o mérito da perspectiva glotopolítica reside em que, ao declarar-se 

abertamente ideológica e ativamente responsável pelas mudanças linguísticas, revela 

os interesses dos descritivistas que, ao mesmo tempo em que repudiam qualquer 

forma de prescritivismo, negam os efeitos normativos da sua própria prática. Ao final, 

como afirmam Guespin e Marcellesi (1986 apud VALEIRO, 2015, p. 86) no início do 

seu artigo: “os linguistas não estão sempre conscientes do papel glotopolítico que eles 

têm que desempenhar”. 

Certamente, o interesse da glotopolítica de incluir na teoria a relação não 

analisada do analista com sua própria atividade teórica foi um incentivo para o 

desenvolvimento deste trabalho. Principalmente, por fornecer subsídios para uma 

análise dos efeitos de teoria do discurso técnico-científico como aquele que proliferou 

na primeira fase da PPL.  

Com base nesses questionamentos a respeito da pluralidade de práticas 

especializadas e interessadas pelo objeto-língua, não apenas advindas de linguistas, 

mas também de outros agentes (escritores, jornalistas, políticos, etc.) deparamo-nos 

com a questão da autoridade do conhecimento produzido. Isto é, a questão das lutas, 

muitas vezes silenciosas, onde está em jogo o reconhecimento da legitimidade tanto da 

produção linguística quanto dos produtores interessados nela. 

Paralelamente a essa questão, refletir sobre a autoridade normativa e sua 

relação com a produção de conhecimento linguístico (especialmente gramáticas, 

ortografias e dicionários, mas também livros didáticos, guias de correção, etc.) coloca 

outro problema, desta vez, de caráter metodológico. Ele consiste em definir os limites 

analisáveis dos espaços de conflitos em torno à autoridade normativa para, assim, 

poder construir um trajeto de análise e evitar recorrer a conceitos como sociedade ou 

comunidade. A noção de campo glotopolítico do espanhol foi a solução teórico-

metodológica que nos permitiu abordar as práticas e os discursos sobre a norma 

linguística e a autoridade normativa como focos de conflito em um espaço relacional de 

posições e tomadas de posições.   

Dito isto, o objetivo principal deste trabalho é construir um esboço teórico desse 

espaço de relações a partir da análise glotopolítica de uma classe particular de conflito 

circunscrita principalmente à produção de conhecimento e reconhecimento normativo. 
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Entendemos aqui o adjetivo normativo não como sinônimo de prescritivo, nem no 

sentido oposto à descrição. A normatividade, enquanto efeito, excede os limites das 

intenções já que está atrelada ao estado das relações glotopolíticas num determinado 

momento do campo. 

Num segundo plano, interessa-nos também analisar as condições que definiram 

a distribuição assimétrica do capital de autoridade normativa no campo glotopolítico do 

espanhol. Para isso, nos centraremos nas estratégias coletivas levadas à prática pelos 

agentes engajados no campo, principalmente pela posição ocupada pela Real 

Academia Espanhola desde sua fundação até a segunda metade do século XX. Este 

recorte temporal não implica, no entanto, renunciarmos a considerar, quando for 

necessário, as ligações entre o estado analisado e estados anteriores ou posteriores. 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 

Esta tese está dividida em quatro capítulos. O primeiro deles segue o esquema 

clássico de começar apresentando uma exposição dos fundamentos teóricos e 

metodológicos em que assenta a pesquisa. Apesar disso, várias das conceptualizações 

encontram-se distribuídas nos outros capítulos já que, em muitos casos, a estreita 

relação entre a teoria e a análise não permitiu realizar uma dissociação definitiva. O 

Capítulo 1 é formado por quatro subcapítulos. Os primeiros três situam a perspectiva 

relacional que pretendemos aplicar. Também são definidos alguns conceitos-chave, 

entre eles campo, capital, interesse e autoridade normativa. A última parte do capítulo 

está destinada às questões metodológicas. Nela, é apresentada uma discussão sobre 

modos de construir corpora de análise e os efeitos teóricos decorrentes dessa 

construção. Em seguida, são diferenciados três níveis de delimitação a partir dos 

conceitos de campo e de interesse.  

O Capítulo 2 concentra-se na questão normativa em sentido amplo e trata da 

dicotomia polêmica entre descrição e prescrição. Abordamos, a partir dos discursos 

oriundos do campo das disciplinas linguísticas, os conflitos (de interesse) em torno dos 
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modos legítimos de produzir conhecimento e reconhecimento normativo. O Capítulo 3 

analisa a emergência da posição da Real Academia Espanhola no contexto europeu do 

século XVIII. Desenvolve-se o conceito de circuitos de legitimação para explicar as 

relações de poder e saber que foram indispensáveis para consolidar a posição 

predominante da Academia em seus primeiros anos de funcionamento. Finalmente, o 

capítulo 4 retoma a temática da autoridade normativa para explicar como a legitimação 

das práticas glotopolíticas depende de investimentos materiais e simbólicos constantes 

não só para produzir obras normativas, mas também para produzir a necessidade das 

mesmas nos diferentes mercados linguísticos. Nesse sentido, é feita uma análise 

quantitativa da capacidade produtiva da Academia para, posteriormente, analisar as 

estratégias coletivas que tendem a assegurar a concentração dos meios oficiais de 

produção de conhecimento linguístico e de reconhecimento normativo. 
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1 BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 

Quando a pesquisa tem por objeto o próprio universo no qual ela 
se realiza, as aquisições que ela assegura podem ser 
imediatamente reinvestidas no trabalho científico a título de 
instrumentos do conhecimento reflexivo das condições e dos 
limites sociais desse trabalho que é uma das principais armas da 
vigilância epistemológica. 

Pierre Bourdieu 

 

 

1.1 A PERSPECTIVA RELACIONAL DOS CAMPOS GLOTOPOLÍTICOS 

 

 

Inicialmente, propomos enquadrar o estudo dos campos de produção e difusão 

de conhecimento linguístico dentro do espectro temático da glotopolítica. Isto deve-se a 

que pretendemos traçar os lineamentos iniciais de um modelo de análise que contribua 

para melhor compreendermos as “distintas formas em que as ações sobre a linguagem 

participam na reprodução ou transformação das relações de poder” (ARNOUX, 2000, p. 

3). 

Neste sentido, propomos realizar a análise do espaço relacional de produção de 

conhecimento linguístico que designaremos como campo glotopolítico do espanhol a 

partir de um ponto de vista teórico-metodológico transversal. Um ponto de vista que 

produza deslocamentos de perspectiva, “uma mudança de terreno”, como dizia 

Pêcheux (2010 [1990], p. 71) e que funcione como modelo explicativo desses 

microcosmos relativamente autônomos onde os (grupos de) agentes, nas e pelas suas 

relações, constituem o próprio espaço que, ao mesmo tempo, os constitui. 
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É preciso reconhecer que tal posicionamento teórico busca provocar uma 

verdadeira mestiçagem epistemológica9, expandindo, assim, o alcance dos estudos 

glotopolíticos. Busca, também, estabelecer diálogos com diversas fontes referenciais 

de caráter indisciplinar (cf. MOITA LOPES, 2011 [2006]). 

Torna-se fundamental, neste sentido, introduzir nos interstícios das fronteiras 

aparentemente lógicas e estáveis das tradições consagradas articulações outras 

capazes de abordar relacionalmente os objetos de interesse que aqui propomos 

analisar e interpretar.  

O nosso interesse na historicidade das lutas que configuram os campos 

glotopolíticos10 nos faz reagir, isto é, tomar uma posição (político-epistemológica) em 

relação ao lugar auxiliar reservado na teorização linguística aos chamados aspectos 

“extralinguísticos”. Devemos evitar o emprego desta expressão se pretendermos 

neutralizar os efeitos de teoria que a oposição “interno/externo” ainda hoje continua a 

produzir sobre setores das disciplinas linguísticas11. 

Esse ponto de vista “estritamente” linguístico do linguístico que recusamos 

caracteriza-se, principalmente, por neutralizar os efeitos políticos que sua própria 

posição interessada produz, oscilando, de forma variável, entre dois posicionamentos 

glotopolíticos discursivamente discerníveis. Em um extremo, um relativismo erudito12 

                                                           
9
 A rarefação teórico-metodológica provocada pelo fato de fazer intervir conceitos e procedimentos 

mestiços – elementos estranhos, em aparência, à alçada da chamada Linguística Geral –, pode ser 
interpretada pelos setores mais conservadores do campo científico como um enfraquecimento do núcleo 
duro da “ciência social mais natural das ciências sociais” – a ironia é de Bourdieu (1996 [1982], p. 18) – e 
vivida pelos mesmos como um rebaixamento de status acadêmico. 
 
10

 Entendemos a historicidade dos campos glotopolíticos como as transformações dos estados de 
relações de força decorrentes, principalmente, dos investimentos (materiais e simbólicos) empreendidos 
pelos (grupos de) agentes. 

11
 Dicotomia herdada da tradição saussuriana que opera uma ruptura completa entre a linguística interna 

e a linguística externa e que só é possível anular “a partir do momento em que nos prendemos 
firmemente ao fato de que não há metalinguagem” (PÊCHEAUX, 2008 [1988], p. 55). 
 
12

 O relativismo erudito – ingenuidade teórica por excelência, de acordo com Bourdieu, (1996 [1982], p. 
39) – é incapaz de perceber que o “olhar ingênuo” do falante não é relativista e que as relações teóricas 
que o “olho científico” estabelece com os usos da língua não são idênticas. Se o valor diferencial 
conferido às práticas linguísticas depende das condições políticas e sociais de produção de agentes – ao 
mesmo tempo, produtores e consumidores de ditas práticas e das relações que eles estabelecem com o 
sistema hierarquizado/hierarquizante de diferenças concorrentes que ali se constitui – é muito provável 
que não se obtenha respostas “estritamente” linguísticas dos linguistas “strictu sensu” para explicar o 
reconhecimento socialmente atribuído a diferentes tipos de prescritivismo de “elite” por parte dos 
“setores populares”. 
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(“todas as línguas são iguais perante os olhos do linguista”) e, no outro extremo, um 

objetivismo ascético (“devem ser descritos apenas os fatos de língua”).  

Ambos os –ismos, por meio dos quais se procura garantir a autonomia científica 

e a objetividade da produção de conhecimento, põem em evidência, paradoxalmente, o 

interesse glotopolítico pela objetividade e pela universalidade que orienta os agentes 

produtores.  

A “licença científica” que permite recorrer, na prática, a teorias sociais ad hoc 

evidencia o lugar coadjuvante do social nas pesquisas “estritamente” linguísticas13, já 

que o linguista stricto sensu parece autorizado a deixar em suspenso as condições 

históricas do objeto para nunca ter que abordá-las. É na contraposição a essa 

concepção “estrita” e “estreita” das questões linguísticas14 que se faz possível refletir 

sobre um espaço (multidimensional) de relações de força. 

O ponto de vista glotopolítico que defendemos deve, portanto, 

analisar/interpretar os investimentos materiais e simbólicos associados a pontos de 

vista – institucionalizados ou não – que supõem e impõem uma visão legítima e, por 

conseguinte, normativa do linguístico. Ou seja, perspectivas que tendem a naturalizar e 

universalizar formas de conhecimento linguístico cujo reconhecimento repousa em 

critérios que são eles mesmos alvos de interesse no interior dos universos de pontos 

de vista. Em termos mais gerais, isto quer dizer que a pesquisa glotopolítica dos 

campos de produção e difusão de conhecimento linguístico implica, necessariamente, a 

objetivação das lutas a respeito do valor e da validade dos critérios que fundamentam a 

produção normativa. São essas lutas “pelo poder de conhecimento [e] pelo poder por 

meio do conhecimento” (BOURDIEU, 2010 [1989], p. 149) que é preciso evidenciar, 

sem esquecer nunca que “a luta ideológica pela definição da realidade faz parte da 

definição científica da realidade” (BOURDIEU, 2001 [1972], p. 219). A análise do que 

                                                                                                                                                                                           
 
13

 Na sua critica à sociolinguística variacionista, Deborah Cameron (2005) considera que a negação 
enfática da linguística como ciência social é uma espécie de tática – vigorosamente exacerbada em um 
importante número de cientistas preocupados com o status científico. Ela visa a um policiamento 
rigoroso das fronteiras disciplinares e um de seus efeitos teria sido o desenvolvimento de uma teoria 
insatisfatória no que tange à relação entre o “sócio-” e o “linguístico”. 
 
14

 Veremos, no Capítulo 2, como dita abordagem recobre permanentemente os discursos de legitimidade 
normativa e as tentativas de autonomização dos (sub)campos de  produção especializada.  
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chamamos campo glotopolítico do espanhol compreende, em certa medida, um 

trabalho de explicitação dessas lutas pela reconversão e/ou conservação (alianças, 

conflitos, solidariedades, concorrências, etc.) dessas relações de força. 

A abordagem relacional dos universos sociais possibilitará, dessa maneira, 

definir os campos glotopolíticos como espaços de construção e produção assimétricos 

de poder e de sentidos, como terrenos de luta pela transformação ou conservação 

desses mesmos espaços. Permitirá, ainda, expor regularidades e contradições nas 

dinâmicas glotopolíticas de produção de conhecimento linguístico, recusando 

interpretações tecnicistas, muitas das vezes, de aparência desinteressada e 

consensual.  

 

 

1.2 O INTERESSE GLOTOPOLÍTICO PELOS INTERESSES DOS CAMPOS  

 

 

O fato de nos interessarmos pelas dinâmicas de (re)produção (d)e 

(re)conhecimento linguístico do espanhol em virtude do seu caráter indissociavelmente 

político e linguístico, isto é, glotopolítico, permite-nos buscar subsídio teórico-

metodológico na noção de campo de força15. Esta noção designa, basicamente, os 

espaços sociais relativamente autônomos, dotados de leis próprias, nos quais estão 

inseridos os agentes e grupos de agentes que produzem, reproduzem ou difundem os 

objetos dignos de interesse e, portanto, de investimento (material e simbólico). 

Nesses espaços, “os agentes e instituições são definidos pelas suas posições 

relativas” (BOURDIEU, 2010 [1989], p. 134) e, portanto, nem as práticas, nem os 

                                                           

15
 A noção de campo foi cunhada por Pierre Bourdieu e apresentada de modo sintético e sistemático na 

obra O Poder Simbólico (1989). Embora tenha servido primeiramente para indicar uma direção de 
pesquisa, no decorrer do tempo acabou por configurar-se como um elemento fundamental da teoria do 
espaço social.  
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discursos produzidos no seu interior têm sentido, senão relacionalmente16, “por meio do 

jogo das oposições e das distinções” (BOURDIEU, 2010 [1989], p. 179). 

De acordo com Bourdieu (2004, p. 22-23), “todo campo [...] é um campo de 

forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças”. 

Quando considerados como resultado de um processo de diferenciação histórica, os 

campos produzem e reproduzem suas distinções e, portanto, instituem suas 

identidades através dos modos de (re)produção e (re)conhecimento de objetos de 

interesse específicos.  

Se for aceitável pensar que na diversidade de campos instituídos há, 

invariavelmente, alvos que suscitam interesses, estamos em condições de afirmar que 

não há campo de poder desinteressado, isto é, que existem, na e pela relação com um 

espaço social, interesses específicos socialmente (re)conhecidos e (ir)reconhecíveis17 

e que, portanto, “cada campo, ao se produzir, produz uma forma de interesse” 

(BOURDIEU, 2014 [1994], p. 149). 

Sendo desse modo, uma grande parte da pesquisa relacional exige, em 

consequência, trabalhar na direção de objetivar esses objetos de interesse e analisar 

as práticas glotopolíticas, enquanto investimentos materiais e simbólicos, por 

intermédio das quais os agentes18 reconhecem o valor do jogo ao reconhecer o valor 

dos alvos.  

                                                           
16

 É por esse motivo que a noção de campo vincula-se a um modo de pesquisa relacional. Pensar 
relacionalmente é pensar em agentes em relação e não em agentes relativos. É ter sempre em mente 
que um problema social é sempre um problema de relação. A pesquisa relacional enquanto programa de 
construção sistemática de espaços de relações – que devem ser postos a prova como tais – se coloca 
fora do eixo irracionalidade/racionalidade da objetivação científico-filosófica do real. Em contraste com a 
filosofia de Hegel – todo o real é racional – e a metafísica schopenhaueriana – todo o real é irracional – 
(cf. SIMMEL, 2005 [1906], p. 66), Bourdieu (2010 [1989], p. 28, grifos do autor) sugerirá, deformando a 
máxima do primeiro, que “o real é relacional”. 

17
 Os diferentes (grupos de) agentes em relação com um campo glotopolítico podem travar lutas de 

inversão ou conservação das relações de força, mas é precisamente nesse agonismo constitutivo dos 
espaços sociais que os alvos de interesse são reconhecidos. Interesses específicos socialmente 
constituídos apenas fazem sentido e têm valor na relação com um campo. Isto quer dizer que eles 
“apenas existem para as pessoas que, presas ao jogo e tendo as disposições para reconhecer os alvos 
que aí estão em jogo, estão prontas para morrer pelos alvos que, inversamente, parecem desprovidos de 
interesse (são indiferentes) do ponto de vista daquele que não está preso a este jogo” (BOURDIEU, 
1996 [1982], p. 140). 

18
 Inclusive entre agentes que podemos identificar como oponentes, isto é, agentes que ocupam 

posições opostas em um campo, observa-se uma relação “amigavelmente-hostil” (POPPER, 1945 apud 
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O sentido que aqui propomos para a noção de interesse mostra-se significativo 

para a pesquisa glotopolítica já que, mediante seu uso, é possível justificar e 

fundamentar orientações e tendências (formas possíveis de práticas razoáveis não 

necessariamente racionais ou fortuitas) nas práticas de sentido e de poder inerentes 

aos espaços multidimensionais de produção de conhecimento linguístico que compõem 

o campo glotopolítico do espanhol. Isto significa, do ponto de vista teórico, dissipar – 

sem ter que transitar por domínios especulativos ou recorrer a hipóteses metafísicas 

que excederiam a alçada deste trabalho – o dilema insuperável no qual normalmente 

esbarram certas análises ao colocar os indivíduos na origem das práticas, atribuindo-

lhes pleno domínio lógico e consciente das suas ações, ou, contrariamente, ao reduzir 

as subjetividades a meros reflexos de uma engrenagem ideológica, levando ao extremo 

o sentido mecanicista e estruturalista da noção de “sujeito assujeitado”.  

Além das considerações referentes aos dilemas subjetivistas que sobrevoam 

toda tentativa de reflexão sobre as relações entre o social e o linguístico, a noção 

glotopolítica de interesse revela-se duplamente produtiva quando empregada como 

instrumento de ruptura. De um lado, essa noção se opõe à simplificação promovida 

pela visão econômico-teleológica que entende a luta glotopolítica apenas como corrida 

interesseira e calculista pela maximização econômica e pelo lucro material19, por 

exemplo, quando se pretende explicar as causas da unificação (relativa) dos mercados 

linguísticos única e exclusivamente pelo viés mercantilista. Do outro lado, esta noção 

desmistifica a crença – interessada – na ausência de interesses específicos nos 

diversos espaços sociais de práticas20. Isto é, a recusa de reconhecer a presença de 

                                                                                                                                                                                           
BOURDIEU, 2008 [2001], p. 115) e uma espécie de acordo tácito, não dito, a respeito do fato de que 
vale a pena lutar a respeito das coisas que estão em jogo. É a cumplicidade profunda entre adversários 
inseridos no mesmo campo, os cientistas, por exemplo, a que se refere Bourdieu (2014 [1994], p. 141) 
quando afirma que eles se enfrentam, mas estão de acordo pelo menos a respeito do objeto do 
desacordo”, ou melhor, que “estão unidos pelas lutas que os opõem” (BOURDIEU, 2011, p. 68). 
 
19

 Uma das críticas mais insistentemente endereçada à sociologia bourdieusiana por parte dos seus 
comentaristas críticos tem sido a de atribuir-lhe um tom excessivamente economicista associado a um 
telos social sintetizado na mera perseguição de prestigio e poder material. Embora seja correto afirmar 
que em certas passagens o sociólogo tem oferecido razões para justificar tais críticas, a leitura extensiva 
da sua produção permite achar contrarrespostas antecipadoras às objeções apressadas (principalmente 
àquelas feitas ao modelo econômico das trocas simbólicas).  
 
20

 Inclusive naqueles espaços diferenciados que tradicionalmente têm sido associados à “virtude do 
desinteresse” e que, pela sua própria lógica de funcionamento, tendem a reivindicar a concessão de um 
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alvos dignos de investimento que, constituídos e reconhecidos pelo próprio 

funcionamento dos campos, representam, em última instância, o fundamento da 

existência diferenciada e da autonomia relativa dos mesmos. 

 

 

1.3 A NORMATIVIDADE LINGUÍSTICA COMO INTERESSE GLOTOPOLÍTICO 

 

 

Sem perder de vista o nosso interesse pelos interesses constitutivos dos 

universos sociais de produção de conhecimento linguístico, questão fundamental para 

compreender relacionalmente a configuração dinâmica e multidimensional do campo 

glotopolítico do espanhol, nos referiremos pontualmente a algumas reflexões de ordem 

teórica a respeito da relação entre normatividade e linguagem. Estas referências 

servirão para justificar e validar conceitualmente uma questão que, a nosso ver, deve 

ser central na análise relacional: o interesse pela normatividade linguística. 

Definir normatividade linguística como forma específica de interesse produzido 

pelo próprio funcionamento do campo glotopolítico significa reinscrever no plano ético-

político toda pretensão de objetivação e universalização de formas de conhecimento 

linguístico. Significa, ainda, considerar a prescrição linguística (em sentido amplo) 

como um tipo particular de regulação social e não necessariamente como “uma 

interferência antinatural que impõe limites arbitrários à variabilidade inerente das 

línguas” (CAMERON, 1995, p. 4)21.  

Nessa esteira de entendimento, Deborah Cameron reconhece que nem todas as 

línguas e variedades passam pelos mesmos processos institucionalizados de 

padronização, mas todas estão sujeitas a alguma forma (quotidiana ou altamente 

                                                                                                                                                                                           
pseudo-estatuto de exceção. Reivindicação inevitável, precisamente porque nesses microcosmos sociais 
é preciso mostrar desinteresse nos alvos, ou seja, naquilo que está em jogo e que é verdadeiramente 
significativo. As ciências, a filosofia, as artes e a literatura são casos exemplares de espaços sociais 
onde se poderia dizer que existem interesses pelo desinteresse.  
 
21

 A autora atribui essa afirmação aos autores James Milroy e Lesley Milroy (cf. Authority in Language: 
Investigating Language Prescription and Standardisation, 1985). 
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codificada) de regulação normativa cuja concretude reside em uma gama complexa de 

práticas metalinguísticas específicas, socialmente situadas e encaixadas na história22. 

Porém, ainda admitindo que “não há como escapar da normatividade”23, pois ela 

é, por definição, parte “natural” dos processos sociais que afetam as línguas, a autora 

adverte que  

 

 

se a normatividade é uma parte inalienável do uso da língua, 
abandonar a prescrição em sentido amplo é abandonar a língua 
mesma. Deixemos claro, porém, que isso não é uma apologia de 
todo tipo de autoritarismo linguístico. Pelo contrário, isso deve 
preparar o terreno para a intervenção mais efetiva em debates 
linguísticos politicamente importantes (CAMERON, 1995, p. 9). 

 

 

Decerto, a relevância desses debates depende, em grande medida, da 

incorporação de questões de ordem política e ética na agenda científica que, de certa 

forma, foi negligenciada em muitos trabalhos de objetivação. Principalmente, no 

subcampo das disciplinas linguísticas, onde, em prol de um ideal de objetivismo 

cientifico, tentou-se expurgar as práticas de efeitos prescritivos indesejados.  

O problema eminentemente político de definir um problema linguístico faz parte 

de lutas e conflitos no interior dos campos glotopolíticos. Por isso, as reflexões sobre o 

conhecimento produzido e as formas de produzir conhecimento não podem estar 

desvinculadas da análise das condições de produção. Neste sentido, a perspectiva 

glotopolítica deve examinar, ainda, os loci de autoridade normativa capazes de fazer 

                                                           
22

 Cameron desenvolve o conceito de higiene verbal para definir um conjunto de práticas que poucas 
vezes “figuram na literatura sobre „prescritivismo‟ [e que, coletivamente,] não podem ser invocadas para 
ilustrar qualquer ideologia única ou perspectiva política coerente sobre linguagem” (CAMERON, 1995, p. 
9). Segundo ela, “a higiene verbal passa a existir toda vez que as pessoas refletem sobre a língua de um 
modo crítico (no sentido de „avaliativo‟)” (CAMERON, 1995, p. 9). 
 
23

 A autora afirma que existe, latente em qualquer ato comunicativo, um impulso (difundido em nossos 
hábitos de pensamento e comportamento) por controlar a língua. A interação complexa entre o 
linguístico e o social (que supõe a “inevitabilidade normativa” enraizada em atitudes e crenças 
especificamente linguísticas, mas, também, vinculada a preocupações sociais com normas e valores) faz 
de todos nós “prescritivistas enrustidos” ou, como ela mesma prefere dizer, “higienistas verbais”.  
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ver e fazer valer critérios que condicionam a possibilidade de um “assunto linguístico” 

se tornar socialmente importante e, consequentemente, digno de debate.  

Disto se depreende que as estratégias (práticas e teóricas) de legitimação 

normativa por intermédio das quais (os grupos de) agentes tendem a reconhecer e 

fazer reconhecer o valor dos critérios de valor (científico, pedagógico, moral, estético, 

etc.) contribuem para fazer e desfazer os limites que separam as problemáticas 

significativas – urgentes, necessárias, impostergáveis – dos assuntos insignificantes. 

 

 

1.4 INSTÂNCIAS GLOTOPOLÍTICAS DE AUTORIDADE 

 

 

Os campos glotopolíticos, enquanto terrenos de concorrência – fundada em um 

conjunto de pressupostos antagônicos que orientam os investimentos materiais e 

simbólicos – e de consenso – fundado em um sistema de pressupostos percebido 

como evidente, aquém de qualquer discussão24 – delimitam, pelos seus próprios 

antagonismos e sinergismos, os espaços das discussões legítimas, esbarrando, sem 

cessar e inevitavelmente, nas antinomias do reconhecimento de referências de 

autoridade normativa. 

Pelo fato de que a definição das competências necessárias para falar e agir 

legitimamente (isto é, para determinar, de maneira autorizada e com autoridade, os 

limites do que é importante dizer, conhecer, divulgar, etc.) faz parte das lutas nas quais 

os agentes estão engajados, a concentração de capital glotopolítico suficiente para 

definir e sustentar o status de autoridade normativa nunca está totalmente garantida. 

O grau de concentração de capital é incessantemente reativado no próprio 

exercício das práticas autorizadas, na eficácia e no alcance dos efeitos produzidos. No 

entanto é, também, por isso mesmo, posto à prova – e em jogo – incessantemente, já 

                                                           
24

 Bourdieu emprega o conceito de doxa para se referir ao conjunto do que é admitido pelo simples fato 
de pertencer ao campo. A doxa remete ao conjunto do que é colocado fora da discussão (o não 
discutido, o não-pensado) pelo fato de aceitar o que está em jogo na discussão. Ou, por outras palavras, 
o consenso sobre os objetos da dissensão, os interesses comuns que estão na base dos conflitos de 
interesse, tacitamente mantidos fora dos limites da luta porque constituem a condição tácita da 
discussão sobre o que está em jogo no campo. 
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que sua força não emana, independentemente, de um (grupo de) agente(s) 

determinado(s) nem reside nas propriedades intrínsecas do próprio discurso 

autorizado, mas no sistema de condições e mecanismos que garantem (num dado 

momento) a distribuição (mais ou menos desigual) do capital legitimado (no estado 

incorporado e objetivado) e que conferem um domínio (mais ou menos desigual) sobre 

os meios de produção e difusão disponíveis.  

O interesse pela normatividade supõe a pretensão de propor ou impor uma 

definição legítima de critérios e princípios sobre os quais deve assentar-se a autoridade 

normativa. Assim, os investimentos estratégicos de conservação e subversão capazes 

de garantir ou derrubar a adesão (espontânea ou erudita) a uma ordem normativa (e 

todo o sistema de critérios associado a ela) são uma das formas de ação glotopolítica 

através das quais o agente é levado, em nome da legitimidade específica que lhe 

confere sua posição relacional, a legitimar instâncias de autoridade, indivisivelmente 

políticas e linguísticas.  

Essas lutas infindáveis pela autenticação dos loci legítimos de autoridade 

devem-se principalmente ao fato de que, no campo glotopolítico do espanhol, assim 

como em outros campos, 

 

 

não existem instâncias que legitimam as instâncias de 
legitimidade; as reivindicações de legitimidade tiram sua 
legitimidade da força relativa dos grupos cujos interesses elas 
exprimem: à medida que a própria definição dos critérios de 
julgamento e dos princípios de hierarquização estão em jogo na 
luta, ninguém é bom juiz porque não há juiz que não seja, ao 
mesmo tempo, juiz e parte interessada (BOURDIEU, 1983, p. 
130, grifos do autor). 

 

 

Pode-se dizer esquematicamente que por as práticas glotopolíticas estarem (em 

graus diferentes) em conformidade com algum tipo de referente normativo, as lutas 

pela universalização do conhecimento linguístico produzido são, simultaneamente, 

lutas pela universalização de critérios e princípios que nada têm de universais. Os 

investimentos glotopolíticos destinados a preservar fora de toda discussão a desigual 
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distribuição do acesso a instrumentos e recursos de produção/difusão de conhecimento 

são fundamentais para manter a ordem normativa. 

A adesão dóxica, o acordo tácito e pré-reflexivo aparentemente natural, que liga 

(implícita ou explicitamente) um agente a instâncias de autoridade normativa, é uma 

relação politicamente construída. O reconhecimento de uma norma linguística depende 

da conservação de circuitos de produção e legitimação constituídos por práticas 

avaliativas orientadas e ratificadas por categorias classificatórias geradas no próprio 

campo de produção (cf. Subcap. 3.3). 

Para que o sistema de critérios que sustenta o valor (e o sentido) dos bens 

normativos nos diferentes mercados possa perpetuar-se é necessária a instauração de 

uma dinâmica de reforço circular (relativamente) constante. Isto porque o capital de 

autoridade tende a funcionar como uma crença e uma fé – o “kred” (crédito, 

credibilidade) e a “fides” (confiança, fiabilidade, fidelidade) de que fala Benveniste 

(1969, apud BOURDIEU, 2010 [1989], p. 188) na sua interpretação do latim credo e 

seus derivados. A crença e a fé estão fundadas numa espécie de compromisso coletivo 

ou con-sentimento do qual o agente autorizado tira a sua força: 

 

 

[...] a situação [arcaica] é a de um conflito entre os deuses no qual 
os homens intervêm apoiando determinada causa ou determinada 
outra. Nesse compromisso, os homens dão uma parte de si 
mesmos que reforça o dos deuses que escolheram apoiar; do 
deus é esperada restituição. Esse é, aparentemente, o 
fundamento da noção laicizada de crédito, confiança, seja qual for 
a coisa fiada ou confiada. 
 
[...] 
 
O mesmo quadro aparece em toda manifestação de confiança: 
confiar alguma coisa (o que é um emprego de credo) é empregar 
a outro, sem consideração do risco, algo seu, que não é dado, por 
razões diversas, com a certeza de recuperar a coisa confiada. 
Trata-se do mesmo mecanismo para uma fé propriamente 
religiosa e para a confiança num homem, do compromisso, seja 
de palavras, de promessas ou de dinheiro. 
 
[...] 
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Remontamos assim a uma pré-história longínqua, cujos grandes 
traços, ao menos, são esboçados: rivalidade de poder dos clãs, 
defensores divinos ou humanos, em que é preciso atacar com 
vigor, com generosidade, a fim de assegurar para si a vitória ou 
para ganhar no jogo (o jogo em um ato propriamente religioso: os 
deuses jogam). O defensor necessita que se creia nele, que lhe 
seja confiado o kred, para que se encarregue de difundir suas 
benfeitorias sobre aqueles que assim o apoiaram: há nesse 
âmbito, então, entre homens e deuses, um “do ut des”. 
 
[...] 
 
Por conseguinte, só é possível propor uma conjectura: kred seria 
uma espécie de “penhor”, de “o que está em jogo”, algo de 
material, mas que compromete também o sentimento pessoal, 
uma noção investida de uma força mágica pertencente a todo 
homem e que se coloca num ser superior (BENVENISTE, 1969 
apud THEOBALD, 2006 [2002], p. 69-70). 

 

 

Bourdieu, apoiando-se no termo kred analisado por Benveniste, explica – de 

maneira circular – esse processo também circular que reveste a autoridade legítima 

confiada a um porta-voz autorizado: 

 

 

credere, diz Benveniste, “é literalmente colocar o kred, quer dizer, 
a potência mágica, num ser de que se espera proteção, por 
conseguinte, crer nele”. O kred, o crédito, o carisma, esse não-
sei-quê pelo qual se tem aqueles de quem isso se tem, é o 
produto do credo, da crença da obediência, que parece produzir o 

credo, a crença, a obediência (BOURDIEU, 2010 [1989], p. 188). 

 

 

Considerando o valor fiduciário do capital de autoridade política, ao contrário do 

capital pessoal (notoriedade, popularidade, reputação) que desaparece com a pessoa 

do seu portador, o capital de autoridade glotopolítica deve ser visto como um capital 

delegado, produto da transferência limitada e provisória (em certos casos, vitalícia) de 

um reconhecimento definido em instâncias institucionais mais amplas nas quais as 

aptidões subjetivas, tidas como virtudes individuais, encontram sua legitimidade.  



37 
  

O crédito e a confiança, ou melhor, o grau de acumulação de capital de 

autoridade num determinado estado do campo glotopolítico pode variar, em termos 

teóricos, entre dois estados-limite jamais alcançados, na prática. Em um dos extremos, 

o monopólio absoluto (a concentração total) do capital. No outro extremo, a distribuição 

equitativa desse capital entre os agentes que constituem o campo. O direito de acesso 

aos meios e recursos oficiais de produção e difusão de conhecimento tende a garantir 

o direito de fixar os critérios de distinção que fundamentam esse capital de autoridade 

e, portanto, o direito de conservá-lo. 

Uma das estratégias de conservação da autoridade glotopolítica consiste na 

celebração do “tesouro universal” ou “interior” (no sentido de Comte e Saussure, 

respectivamente), disponível indistintamente para todos os membros de uma mesma 

“comunidade linguística” (tal como definida por Bloomfield)25. O acesso assimétrico aos 

meios de apropriação e apreciação do conjunto dos bens linguísticos “compartilhados” 

fica solapado pela promessa de uma coparticipação, em aparência igualmente 

disponível, nos lucros materiais e simbólicos.  

É importante salientar que quando não é possível apelar (como pode acontecer 

no caso do (sub)campo das línguas adicionais) à identidade linguística comum fazendo 

referência à “soma dos tesouros individuais” ou à perfeita disponibilidade da 

“competência plena”, as estratégias discursivas são orientadas no sentido de criar ou 

fortalecer a predisposição ao consumo dos produtos linguísticos legítimos enquanto 

recursos ou ferramentas úteis e valiosas nos diferentes mercados linguísticos.  

Contudo, para o que aqui interessa, bastará salientar que as lutas díspares 

associadas às posições no interior dos espaços glotopolíticos são tributárias desse 

grau de distribuição desigual de volume e espécie de capital significativo que contribui 

para reduzir ou ampliar as chances de agir sobre o campo por meio, inclusive, da ação 

sobre as representações glotopolíticas que ali circulam. 

A eficácia dos discursos de autoridade gerados pelos (grupos de) agentes 

glotopolíticos autorizados a produzir e divulgar formas específicas de conhecimento 

linguístico representam apenas os elementos mais visíveis do conjunto de condições 

                                                           
25

 Bloomfield afirmava que a totalidade de expressões que podiam ser produzidas em uma comunidade 
linguística constituía a língua daquela comunidade. Essa concepção foi retomada pela sociolinguística 
com algumas adaptações (cf. FONSECA, 2010). 
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interdependentes que sustentam o valor social da produção de bens normativos e, 

portanto, o interesse que ela suscita.   

Assim sendo, pode-se afirmar que todos os esforços que as análises discursivas 

possam fazer para encontrar nas propriedades linguísticas dos discursos normativos o 

princípio de sua eficácia simbólica estão condenados ao fracasso quando não logram 

estabelecer a relação entre as propriedades dos discursos, as propriedades daqueles 

que os pronunciam e as propriedades das instituições que autorizam a pronunciá-los. É 

o que bem lembra Bourdieu (1996 [1982], p. 91) ao advertir que os discursos de 

autoridade, manifestações simbólicas particulares, derivam sua eficácia específica do 

fato de que parecem encerrar em si mesmos “o princípio de um poder que reside 

efetivamente nas condições institucionais de sua produção e de sua recepção”. 

São precisamente os conflitos em torno do conhecimento da norma autorizada e 

do reconhecimento da autoridade normativa que estão na base não só das 

“discussões” e dos “debates” linguísticos passíveis de serem levados à arena política 

(cf. CAMERON, 1995), mas de toda uma série de dissensos e consensos26 em torno do 

privilégio de controlar os instrumentos oficiais de (des/re)classificação do conhecimento 

linguístico.  

Cabe salientar, por último, que, embora concebamos a normatividade linguística 

como interesse significativo (e, portanto, distintivo27) do campo glotopolítico do 

espanhol, a multiplicidade de conflitos inerentes às confluências interdependentes de 

universos de produção e circulação linguística não exclui a presença de outros 

interesses glotopolíticos28, de outros alvos “em jogo” e, consequentemente, de outras 

formas de investimentos materiais e simbólicos. 

                                                           
26

 Não devemos esquecer que há também lutas pela manutenção e pelo reconhecimento dos consensos 
conquistados historicamente. Por exemplo, quando se reconhece, a respeito de uma língua, sua unidade 
gramático-sintático-lexical ou, pelo contrário, sua “ineficiência estrutural” para transcender seu status de 
fala regional. 
 
27

 Fazemos uso aqui da sinonímia benvenistiana evocada por Bourdieu (2014 [1994], p. 23-62): “ser 
distinto, ser significativo, é a mesma coisa”. 
 
28

 A expressão interesses glotopolítico permite, de maneira deliberada, explorar a dimensão mais lata da 
noção de interesse, porém advertimos que circunscrever a análise desta pesquisa a um tipo de interesse 
específico não significa excluir a possibilidade de examinar e objetivar outras formas de interesse 
(re)conhecidas e (re)conhecíveis no interior de um campo. Falar de alvos de interesse – estruturas 
linguísticas, identidades/alteridades linguísticas, comunidades linguísticas, normas e padrões 
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Nesse sentido e na medida em que a (co)existência de (sistemas de) interesses 

específicos for identificada e incorporada ao modelo teórico é que será possível uma 

objetivação ampliada dos processos e dos efeitos de poder e de sentido que 

conformam e transformam29 os universos de produção de conhecimento linguístico, 

permitindo, consequentemente, uma melhor compreensão30 das “dinâmicas 

normativas”31 (LAGARES, 2013) historicamente constituídas e dos “regimes de 

normatividade” (DEL VALLE, 2014) (pre)dominantes num dado momento do campo 

glotopolítico do espanhol. 

 

 

1.5 DIMENSÕES METODOLÓGICAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE CORPORA EM 

PESQUISAS GLOTOPOLÍTICAS 

 

 

                                                                                                                                                                                           
linguísticos, ideias linguísticas, modelos de correção linguística, educação linguística, contatos 
linguísticos, etc. – significa pensar os espaços disciplinares, seus respectivos objetos de estudo, 
métodos e nomenclaturas como expressões históricas dos estados de concorrência pela definição social 
(científica, didática, estética, moral, etc.) dos objetos e das formas de conhecer legítimos que configuram 
o universo de práticas e representações glotopolíticas. A linguística, as políticas linguísticas, a filosofia 
da linguagem, a antropologia linguística, e tantos outros espaços sociais (em relação) – aqui é possível 
incluir as academias das línguas, comissões ortográficas ad hoc, comitês científicos, etc. – que tomam o 
linguístico como tema, assunto ou problema, isto é, que entabulam algum tipo de relação de interesse, 

são passíveis de estudos a partir da ótica relacional dos campos glotopolíticos. 

29
 Sendo o estado das relações de força, em um dado momento, o resultado das transformações 

anteriores, a pesquisa relacional deve buscar evidenciar as interseções entre estados e processos 
glotopolíticos, pondo em suspenso a clássica antinomia metodológica que opõe sincronia e diacronia. 

30
 Max Weber (1992) define compreensão como apreensão interpretativa do sentido ou das conexões de 

sentidos. Deve ser dito que damos aqui uma orientação relacional à noção weberiana de 
“compreensibilidade” que não poderíamos atribuir, sem ressalvas, à desenvolvida pela “sociologia 
empírica” do autor alemão. 
 
31

 Lagares (2013) emprega esse conceito para fazer referência, de forma ampla, “a los procesos de 
estandarización, no entendidos como la simple aplicación de criterios técnicos para resolver el problema 
de la homologación de las lenguas, sino como procesos históricos en los que intervienen diversos 
agentes con intereses y aspiraciones diferentes, en ámbitos sociales moldados por representaciones 
lingüísticas y por ideologías frecuentemente en conflicto”.    
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Tomar uma ciência porque ela é interessante, porque é 
importante ou porque sua história teria alguma coisa de exemplar 
não me parece um bom método. Será sem dúvida bom método se 
o que se quer é fazer uma história correta, limpa, conceitualmente 
asséptica. Mas desde o momento em que se quer fazer uma 
história que tenha sentido, uma utilização, uma eficácia política, 
só se pode fazê-la corretamente sob a condição de que se esteja 
ligado, de uma maneira ou de outra, aos combates que se 
desenrolam nesse domínio.  
 

Michel Foucault 

 

 

Numa primeira aproximação ao problema de ordem metodológica que consiste 

em explicitar o caráter pertinente32 do corpo de enunciados a ser analisado – caráter 

esse determinado pelo enquadramento teórico e pelos limites impostos pelo recorte 

sobre a dispersão de práticas virtualmente significativas – se faz necessário interrogar 

alguns pressupostos que podem guiar a confecção do corpus de análise. Dessa 

maneira, pretendemos marcar um distanciamento em relação às abordagens não 

problematizadoras que, do ponto de vista glotopolítico, são inadequadas.  

Para empreender essa discussão, começamos com as “recomendações gerais” 

a partir das quais Roland Barthes propõe auxiliar o analista no processo de construção 

de corpora, principalmente nos momentos em que se requer a determinação de 

critérios de escolha. Segundo o autor, o desconhecimento inicial dos limites referentes 

à estrutura do sistema presumido impõe, para sua reconstrução, o tratamento de “um 

conjunto heteróclito de fatos” que “deve ser definido pelo pesquisador anteriormente à 

pesquisa” (BARTHES, 2012 [1964], p. 120, grifos nossos). Essa seleção apriorística do 

conjunto de documentos33 é fundamental na perspectiva barthesiana, já que o analista 

                                                           
32

 A unidade dos dados pertinentes que integram um mesmo corpus é garantida, principalmente, pelo 
fato de todos eles terem sido reunidos em função de “um só ponto de vista” (BARTHES, 2012 [1964]). 
Neste caso, o princípio de pertinência de que fala Barthes mostra-se um critério aceitável contanto que 
não sejam questionadas as condições de enunciabilidade que sustentam a imanência dos pontos de 
vista (ponto de vista linguístico, ponto de vista semiológico, ponto de vista discursivo, etc.). 
 
33 O lugar destinado ao capítulo “metodológico” na edição final de um texto de circulação acadêmica não 

deve ser interpretado – apesar da aparência de linearidade e de completude que pode deixar transluzir a 

organização sequencial em capítulos e subcapítulos – como o reflexo exato da ordem cronológica em 

que se sucederam as fases da pesquisa. 
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deve ater-se rigorosamente ao corpus, “isto é, de um lado, nada acrescentar-lhe no 

decurso da pesquisa, mas também esgotar-lhe completamente a análise” (BARTHES, 

2012 [1964], p. 121)34.  

Barthes destaca ainda alguns critérios de caráter geral que podem ser 

considerados escolhas iniciais “puramente operatórias e, em parte, forçosamente 

arbitrárias” (BARTHES, 2012 [1964], p. 122), em torno das quais deve constituir-se o 

corpus. O autor refere-se especificamente a duas caraterísticas: a amplitude e a 

homogeneidade. Por um lado, “o corpus deve ser bastante amplo para que se possa 

razoavelmente esperar que seus elementos saturem um sistema completo de 

semelhanças e diferenças”. Por outro, “o corpus deve ser o mais homogêneo possível; 

homogeneidade de substância, em primeiro lugar [...]” e, em seguida, “homogeneidade 

da temporalidade”, já que, em princípio, ele “deve eliminar ao máximo os elementos 

diacrônicos, deve coincidir com um estado do sistema, um „corte‟ da história”, 

abrangendo “tão estritamente quanto seja possível os conjuntos sincrônicos” 

(BARTHES, 2012 [1964], p. 121-122). 

Compreende-se que Barthes tenha elaborado suas recomendações 

metodológicas pensando especificamente na figura do semiólogo. Nesse quadro, o 

analista que lida com “sistemas de significação” seria obrigado a tratar uma massa 

heteróclita de fatos a partir de um ponto de vista único (princípio de pertinência) para 

poder retirar dela, de forma exaustiva, todos os traços pertinentes (princípio de 

saturação) (BARTHES, 2012 [1964], p. 119). Essas especificidades (refletidas nas 

exíguas orientações do livro Elementos de semiologia), contudo, não impediram a 

ressonância difusa dos postulados semiológicos35 para além das suas fronteiras. Os 

efeitos de teoria produzidos podem ser evidenciados em diversas frações dos espaços 

disciplinares das ciências sociais como nas releituras feitas pelas correntes qualitativas. 

 

 

                                                           
34

 Um corpus, afirma Barthes (2012 [1964], p. 120), é “uma coleção finita de materiais, determinada de 
antemão pelo analista, conforme certa arbitrariedade (inevitável) em torno da qual ele vai trabalhar”. 

35
 Postulados esses que não podem ser desvinculados da condição de imanência augurada por Barthes 

para a pesquisa semiológica no interior de uma “translinguística”.  
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As sugestões de Barthes para o delineamento do corpus podem 
ser úteis para a seleção qualitativa: relevância, homogeneidade, 
sincronicidade. Primeiramente, os assuntos devem ser 
teoricamente relevantes e devem ser coletados a partir de um 
ponto de vista apenas. Os materiais em um corpus têm apenas 
um foco temático, apenas um tema específico [...]. Em segundo 
lugar, os materiais de um corpus devem ser tão homogêneos 
quanto possível. Isto se refere à substância material dos dados 
[...] Em terceiro lugar, um corpus é uma interseção da história. A 
maioria dos materiais tem um ciclo natural de estabilidade e 
mudança. Os materiais a serem estudados devem ser escolhidos 
dentro de um ciclo natural: eles devem ser sincrônicos. O ciclo 
normal de mudança irá definir o intervalo de tempo dentro do qual 
um corpus de materiais relevantes e homogêneos deve ser 
selecionado (BAUER; AARTS, 2003 [2000], p. 55-56). 
 

 

A apropriação direta e irrefletida de um ponto de vista teórico reduz o potencial 

que, em algum grau, as perspectivas semiológica-estruturalistas, ou mesmo as versões 

qualitativas dessas perspectivas, podem vir a oferecer para uma reformulação crítica 

das formas de construir corpora. A esse problema soma-se, ademais, a ameaça, 

sempre presente, de banalização metodológica que leva o analista a substituir a 

produção criativa de percursos metodológicos abertos e dinâmicos pelas simples e 

convenientes coletas de dados “representativos” acarretando, muitas vezes, a 

aceitação de soluções prontas oferecidas por metodólogos sem teoria.  

Aos procedimentos sequenciais pré-fabricados (passos metodológicos, padrões 

básicos e regras abstratas)36 e a sugestões inspiradas numa perspectiva pseudo-

barthesiana (relevância, homogeneidade, sincronicidade, saturação, etc.), contrapomos 

critérios outros que, em consonância com o caráter relacional da pesquisa glotopolítica, 

orientam nossas escolhas. 

 

 

1.5.1. Corpus glotopolítico: dinamicidade, arbitrariedade e pertinência 

                                                           
36

 Sequências progressivas muito frequentes nos manuais de metodologia de pesquisa. Os passos 
metodológicos propostos por Taylor e Bogdan (1957) para o desenvolvimento de pesquisas qualitativas 
(identificação do problema, estudos teóricos, coleta de dados, análise de dados e possíveis respostas) 
são apenas um exemplo deste tipo de orientação. 
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À diferença das orientações metodológicas que aconselham predeterminar a 

amplitude cronológica e tipológica do conjunto de dados a tratar, adotamos uma 

concepção dinâmica do corpus que o considera em constante reformulação e cujo 

fechamento provisório coincide com a finalização da análise (cf. ORLANDI, 2003 

[1999]; FAIRCLOUGH, 2001; ZOPPI FONTANA, 2005). Os recortes e arranjos 

contínuos que retroalimentam o dispositivo preliminar37 nas diversas etapas da 

pesquisa – não necessariamente evidentes na edição final do produto textual – atestam 

a correlação temporal entre os processos analíticos e a conformação do corpus, 

desfazendo a ilusão de completude e antecedência do conjunto de enunciados que o 

compõem. 

A impossibilidade da saturação total e definitiva de um corpus (no sentido 

semiológico proposto por Barthes) revela-se mais claramente quando levamos em 

conta as seguintes determinações que condicionam a montagem do dispositivo de 

análise: 

a) a impossibilidade de apreender a totalidade do conjunto imenso, porém 

finito38, de acontecimentos discursivos associados às posições dos 

agentes glotopolíticos que constituem uma determinada configuração 

(atual ou passada); 

b) a dispersão e incompletude que comporta toda análise/interpretação, 

seja de objetos, de práticas ou de arranjos discursivo-textuais; 

c) as condições de produção específicas nas quais se desenvolve a 

própria pesquisa glotopolítica. Aquilo que Bourdieu (2010 [1989], p. 50) 

chama de “condições reais de realização” (tipo de gênero, prazos de 

                                                           
37

 Podem encontrar-se semelhanças, inclusive entre filiações teóricas metodológicas diversas, em 

relação à dinamicidade que requer a construção de corpora – Biber (1993): “processo cíclico do 

delineamento do corpus”; Zoppi Fontana (2005): “movimento em espiral”; Fairclough (2001): “o corpus 
[...] considerado como aberto à ampliação, mesmo depois que se inicie a análise”. 
 
38

 De acordo com Foucault (2013 [1969], p. 33), o campo dos acontecimentos discursivos é um conjunto 
sempre finito e efetivamente limitado das únicas sequências linguísticas que tenham sido formuladas, 
embora possam ser inumeráveis ou ultrapassem toda capacidade de registro, de memória ou de leitura. 
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publicação, tomadas de posição teórico-metodológicas, exigências 

institucionais, relações com agentes sociais e outras condições ou 

disposições nem sempre explicitamente enunciáveis) referentes à 

posição (interessada) do analista no espaço que lhe interessa objetivar 

e no qual, coincidentemente, sofre e produz efeitos. 

 

A propósito deste último ponto e tendo em mente as limitações operacionais 

assinaladas por Barthes (pertinência limitativa e arbitrariedade inevitável), é preciso 

admitir que tanto o dispositivo analítico (preliminar) como as sucessivas retomadas no 

decorrer das fases procedimentais (seleção, omissão, classificação, organização, 

exposição, etc.) não são indiferentes aos critérios e premissas de ordem teórica que as 

sustentam. Portanto, uma análise dos campos glotopolíticos não deve ignorar ou 

denegar os efeitos de normatividade que o próprio analista – enquanto agente 

glotopolítico – produz por intermédio de seus gestos de análise/interpretação.  

Disto se infere, dentre outras coisas, que os interesses vinculados às condições 

de realização da pesquisa glotopolítica impossibilitam uma posição estritamente 

objetivista – pressuposta pela dualidade positivista entre sujeito e objeto – perante a 

pretensão de esboçar uma formalização teórica39 do espaço de posições no interior do 

qual a própria posição perspectiva do analista – e agente glotopolítico – está inserida. 

Longe da ambição totalizante das teorias gerais ou das “ciências régias”40, a 

pesquisa relacional dos campos glotopolíticos deve funcionar como prática teórica de 

“objetivação participante”41, que é, por sua vez, produto de um olhar perspectivo, 

conformado e orientado, em parte, segundo a lógica do próprio campo glotopolítico.   

Embora essa forma de objetivação tenda a neutralizar, até certo ponto, a 

mencionada obsessão positivista que opõe radicalmente sujeito cognoscente e objeto 

cognoscível, ela requer, indefectivelmente, uma vigilância epistemológica constante. 

Isto deve-se a que os gestos de análise que surgem durante as diversas etapas do 

                                                           
39

 Formalização teórica esta que é, paradoxalmente, uma forma prática de ação (local) sobre o próprio 
campo de produção analisado. 
 
40

 Cf. BOURDIEU, 2010 [1989] e PECHEAUX, 2008 [1988]. 
 
41

 Cf. BOURDIEU, 2010 [1989]; 2008 [2001]. 
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percurso investigativo – começando pelas próprias questões motivadoras da pesquisa 

e passando pelo fechamento do dispositivo analítico – não deixam de ser, de alguma 

maneira, reinterpretações orientadas, parcialmente, pela posição relacional ocupada no 

campo glotopolítico pesquisado, contribuindo, de certo modo, para sua ressignificação. 

Nesse sentido, é preciso reiterar que qualquer tentativa de esboçar uma 

topologia relacional do campo glotopolítico do espanhol deve ter sempre presente o 

peso relativo que a posição perspectiva do pesquisador – ao mesmo tempo cognitiva e 

avaliativa – exerce sobre seus objetos de interesse. 

Em razão disso, conclui-se que, para evitar a inclusão clandestina de 

continuidades irrefletidas e precaver-se da armadilha do retorno à realidade dos objetos 

pré-construídos (BOURDIEU, 2010 [1989], p. 29-30), é fundamental, no trabalho 

analítico, determinar os princípios classificatórios que regerão os (re)cortes e colocar 

em suspenso, sempre que possível, certas sínteses não problematizadas, lembrando 

que elas “não se justificam por si mesmas [e] que são sempre o efeito de uma 

construção” (FOUCAULT, 2013 [1969], p. 31). 

 

 

1.5.2 Eixos analíticos e leitura transversal  

 

 

Dado o caráter disperso e descontínuo das condições de existência das práticas 

glotopolíticas, devemos ter sempre presente que o trabalho de análise/interpretação, 

com base no dispositivo analítico, não tem como objeto privilegiar nem a exaustividade 

“horizontal”, ou seja, em extensão, nem a “completude” (ORLANDI, 2003 [1999], p. 62-

63) da multiplicidade de práticas glotopolíticas. Contudo, devemos esclarecer que não 

é, tampouco, a “exaustividade vertical” em profundidade (ORLANDI, 2003 [1999], p. 62-

63) que almejamos, pois não tratamos de “fatos da linguagem”, mas de relações 

glotopolíticas cujos efeitos (de sentido e de poder) configuram um campo relacional de 

produção de conhecimento linguístico.  
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Preferiremos aqui negligenciar as hierarquias verticais e laterais para traçar uma 

espécie de diagonal móvel42 que, unindo pontos singulares, atravesse diversas 

regionalizações do espaço de posições. Diagonal essa que permita confrontar uma 

multiplicidade de práticas em níveis diferentes e, ao mesmo tempo, escolher, num 

mesmo nível, certos conjuntos sem levar em conta outros que, no entanto, fazem parte 

do mesmo espaço e supõem traçar outras diagonais.  

É essa leitura transversal do espaço rarefeito que permite realizar movimentos, 

recortes e fraturas na multiplicidade de práticas43 para tornarem legíveis, em diferentes 

níveis, as formações e transformações do campo glotopolítico do espanhol. 

Levando em consideração que os gestos de análise dependem dos corpora e 

das diagonais que se tracem, o dispositivo analítico – que não pressupõe de forma 

alguma os enunciados que o integram – deve ser confeccionado em torno de focos 

difusos de poder subordinados a conflitos de interesses supostos pelo campo. É este o 

critério que opera na prática, uma vez que os enunciados são inseparáveis dos 

espaços de produção em que se inscrevem. 

Assim, a transversalidade que orienta o programa de investigação relacional 

do(s) campo(s) glotopolítico(s) deve fazer convergir no trabalho de 

análise/interpretação vários eixos analíticos, podendo em determinadas fases 

privilegiar um deles em particular. 

Um desses eixos ao qual faremos menção é o denominado temporal. Ele diz 

respeito à possibilidade de desenvolver, em determinados momentos da pesquisa, 

estudos sincrônicos que descrevam estados das relações de força entre os agentes ou 

as instituições comprometidas nas lutas pela conservação ou subversão da 

configuração do campo (BOURDIEU, 2010 [1989]). Isto é, o produto histórico das 

posições que constituem esse espaço de relações e das disposições que favorecem 

ditas configurações.  

                                                           
42

 Deleuze (2013 [1986], p. 32), referindo-se à perspectiva metodológica de Foucault, afirmava: “há que 
perseguir as séries, atravessar os níveis, ultrapassar os limiares, nunca se contentar em desenrolar os 
fenômenos e os enunciados segundo uma dimensão horizontal ou vertical – mas formar uma transversal, 
uma diagonal móvel”. 

43
 A constituição do dispositivo de análise pode contemplar planos modais de diferentes naturezas 

(genéricas, tipológicas, discursivas, enunciativas) que, sob a ótica homogeneizadora da ortodoxia 
metodológica, mostram-se incompatíveis ou permanecem desvinculados. 
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Paralelamente, é possível articular a essa perspectiva sincrônica uma análise 

diacrônica que mostre o caráter dinâmico do espaço, explicitando as mudanças nas 

relações objetivas em uma ou em diversas regiões do campo (tomadas de posição, 

novos interesses em jogo, (des)valorização de tipos de capital44, etc.). A confluência de 

ambos os enfoques (complementares em diversos graus e níveis)45 evita pensar os 

espaços glotopolíticos em termos de estruturas rígidas ou estáticas.  

Além da dupla dimensão temporal (estática e dinâmica) que deve estar presente 

no modelo de pesquisa relacional, coloca-se o problema de circunscrever e justificar 

quantitativa e qualitativamente o corpo de práticas glotopolíticas significativas que 

serão incluídas na fase analítica do projeto. Ou seja, a questão de decidir e definir, em 

cada momento e, de acordo com os interesses implicados na investigação, a 

pertinência de se estudar, intensiva e isoladamente, fragmentos muito precisos (casos 

particulares) ou se debruçar extensivamente sobre um conjunto mais amplo de 

elementos globais que irão definir os traços significativos do locus objetivado de 

práticas e representações glotopolíticas (abordagem extensa do campo). 

A complementaridade dos eixos estático/dinâmico e intensivo/extensivo traz à 

tona considerações importantes a respeito da dimensão metodológica que orienta o 

trabalho de objetivação glotopolítico. Portanto, eles devem ser considerados não como 

oposições irreconciliáveis ou contradições de método, mas como horizontes 

                                                           

44
 Se comumente a noção de capital é reduzida a seu sentido econômico mais estrito, ou seja, é 

associada a um valor definido pela possessão ou acúmulo de riquezas materiais e financeiras, deve-se, 
no entanto, incluir, no modelo explicativo, outros tipos ou espécies de capital (percebidos e 
reconhecidos, de forma explícita ou prática, em graus diversos) que funcionam como “capital simbólico” 
ou que, em última instância, produzem “efeitos simbólicos do capital” (BOURDIEU, 1997, p. 285, 
tradução nossa). Para exemplificar os tipos de propriedades potencialmente significativos para o 
funcionamento dos campos glotopolíticos, diremos que os conhecimentos práticos mais ou menos 
aplicáveis da norma codificada ou as “preferências” de uso linguístico são realizações de um estado 
incorporado de capital. Os produtos glotopolíticos materializados, como dicionários, gramáticas, livros 
didáticos, manuais de correção, etc. correspondem ao estado objetivado. Outro modo de existência do 
capital assinalado por Bourdieu, além dos já referidos, corresponde ao estado institucionalizado (títulos 
de proficiência, diplomas acadêmicos, prêmios, condecorações, postos honoríficos, etc.). 

45
 As duas classes de análise – a estática e a dinâmica – são indissociáveis, “uma vez que o princípio da 

dinâmica se encontra na estática do campo, nas relações de força que o definem” (BOURDIEU, 2008 
[2001], p. 87). Se, por exemplo, considerarmos o estado atual do campo glotopolítico do espanhol, 
devemos levar em consideração lutas anteriores que contribuíram para determinar a distribuição 
desigual das diferentes espécies e volumes de capital e os efeitos (de poder e de sentido) produzidos. 
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metodológicos que permitem, no decurso da construção do modelo objetivado, 

circunscrever (de maneira transversal) o alcance do corpus de práticas significativas. 

Na medida em que o modelo vai se constituindo sobre uma série (não linear) de 

tomadas de decisão e aproximações interpretativas balizadas pelo olhar relacional – 

reconhecimento de interesses, determinação dos graus de autonomia/heteronomia 

relativa de um (sub)campo, estabelecimento do valor relacional das posições 

glotopolíticas, especificação da distribuição de diferentes volumes e espécies de capital 

significativo, visibilidade de regionalizações discursivas, generalizações a partir do 

isolamento de um ponto particular do espaço de posições –, há sempre possibilidades 

de se estabelecer novas relações, novas retomadas e releituras, excluindo qualquer 

tentativa de delimitação (totalmente) a priori. 

Portanto, sob esse prisma, o corpus de análise, ou melhor, o dispositivo analítico 

– produto do trabalho de delimitação cujo fechamento se dá juntamente com a 

conclusão da análise – deve deixar de ser visto como um arranjo pré-fabricado de 

documentos-prova para passar a funcionar como uma espécie de 

construção/montagem de um dispositivo de análise recortado, limitado e circunscrito, 

porém, ao mesmo tempo, provisório, multifacetado e aberto à dispersão46. 

 

 

1.5.3. Os limites do modelo: níveis de análise 

 

 

A amplitude que sugere a noção de campo, tal e qual nós a entendemos, requer 

esclarecimentos de caráter teórico que visam a responder a questão metodológica de 

como demarcar os focos de poder que a pesquisa privilegiará sem que nos percamos 
                                                           
46

 Na perspectiva adotada por Gulhaumou e Maldidier (2010 [1994]), a questão do corpus, tida como 
evidência na análise do discurso clássica, coloca-se como um aspecto metodológico essencial para a 
ampliação do campo de investigação da “história social dos textos”. O fato arquivista – complexo e 
diversificado – não se restringe aos limites da escrita, de um gênero ou de uma série, ele se manifesta 
em múltiplos níveis e conjuntos de configurações textuais. Os autores se distanciam de um tipo de 
disciplina arquivológica cujo objetivo maior consistiria na “organização dos dados com vistas à 
informação” (BELLOTTO, 1989), introduzindo na perspectiva discursiva a preocupação de mobilizar um 
vasto leque de arquivos na construção de objetos de análise. 
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na proliferação indefinida – no espaço e no tempo – de práticas singulares, já que fica 

fora de toda cogitação a possibilidade de concretizar uma análise interpretativa da 

totalidade das relações glotopolíticas atribuíveis ao espaço de relações que nos 

interessa analisar. 

É preciso, portanto, numa primeira aproximação (provisória e passível de 

retificações), escolher um recorte, referir-se a um domínio, privilegiar um tipo de prática 

e considerar enunciados significativos sem esquecer, contudo, que os critérios de 

demarcação e especificação que comandam ou orientam as opções práticas da 

pesquisa representam, mais do que um plano desenhado de antemão e destinado a 

fornecer inteira e antecipadamente o trajeto a percorrer, um programa de grande fôlego 

que se realiza aos poucos, por retoques sucessivos, por toda uma série de correções e 

emendas. Porém, como circunscrever essa regionalização sem aceitar passivamente a 

homogeneidade oferecida por certas sínteses não problematizadas? Seria legítimo 

reproduzir no modelo do espaço relacional os contornos decretados por figuras de 

conjunto já consagradas como políticas linguísticas, didática das línguas e linguística? 

Ou, talvez, apelar à pretensa homogeneidade oferecida por categorias como gênero, 

suporte e arquivo?  

Convém, por esse motivo, perguntar-se em que medida essas formas imediatas 

de continuidades devem ser incluídas provisoriamente, colocadas em suspenso ou 

descartadas definitivamente para que assim sejam criadas as condições que permitam 

apreender outras formas de regularidades e outros tipos de relações que de outra 

maneira não poderiam ser formuladas. 

Aquilo que designamos como campo glotopolítico surge como primeira reação 

diante dessa exigência, eminentemente teórica e prática, que consiste em 

circunscrever, a partir de um universo de regimes múltiplos de produção, um espaço 

relativamente restrito de práticas, tomando, simultaneamente, as devidas precauções 

ante as evidências garantidas pelas realidades imediatas47. 

                                                           
47

 O verdadeiro ponto de ruptura não reside em recusar definitivamente essas realidades que podem por 
assim dizer, ser vistas claramente, (instituições, grupos, indivíduos), mas em tomar como objeto o 
trabalho social de construção de objetos pré-construídos (agrupamentos mais ou menos arbitrariamente 
delimitados, obtidos por “divisões sucessivas de uma categoria ela própria pré-construída”) (BOURDIEU, 
2010 [1989], p. 28). 
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Reconhecendo que a teoria é, na prática, um modus operandi, um programa de 

percepção e de ação, ou seja, um projeto de fazer perceber e de agir através da prática 

teórica, a noção de campo glotopolítico deve funcionar como um instrumento de 

percepção dos espaços sociais de produção de conhecimento linguístico. Deve servir, 

portanto, para nos precavermos contra o retorno de unidades pré-construídas48 na 

medida em que ela permite pensar relacionalmente espaços particulares de práticas e 

suspender, ao menos enquanto durar a análise, aquelas realidades substanciais que 

parecem oferecer-se, sem resistência, à observação.  

Assim, face à problemática metodológica que diz respeito à questão de 

estabelecer os limites do dispositivo analítico – problemática esta que não é possível 

dissociar do problema teórico de recriar, ao menos nos seus traços significativos, um 

modelo limitado do campo49 – daremos uma primeira resposta teórica afirmando que “o 

limite do campo é o limite dos seus efeitos ou, em outro sentido, um agente ou uma 

instituição faz parte de um campo na medida em que nele sofre efeitos ou que nele os 

produz” (BOURDIEU, 2010 [1989], p. 31). 

Este primeiro nível de delimitação implica, antes de qualquer coisa, vincular 

práticas e posições glotopolíticas, assumindo o risco de depararmo-nos, já de início, 

com domínios bastante amplos e cronologias bastante vastas. Ele visa, basicamente, a 

incluir no mesmo modelo um conjunto de práticas produzidas por (grupos de) agentes, 

quer se trate de simples particulares, quer se trate de especialistas autorizados50.  

Vê-se, então, que não se trata de reduzir o campo de relações glotopolíticas às 

descobertas ou teorizações feitas por um grupo privilegiado de linguistas tout court51, 

                                                           
48

 Procurar não cair nas armadilhas dos objetos pré-construídos, como adverte Bourdieu (2010, [1989], 
p. 30), não é fácil, principalmente quando se trata de construir um objeto no qual se tem interesse. 

49
 Modelo limitado, precisamente, porque os campos glotopolíticos devem ser considerados, sob esta 

perspectiva, como espaços multidimensionais inseridos no conjunto aberto de campos relativamente 
autônomos que constitui o espaço social. 
 
50

 Agentes que, enquanto produtores ou consumidores, estão ligados ao mesmo espaço de 
concorrências, direta ou indiretamente, pelos efeitos que os diversos mercados linguísticos podem lhes 
impor quotidiana ou eventualmente. 
 
51

 Em geral, a monopolização das definições e dos modos legítimos de conhecer seus objetos de 
interesse faz parte da história de lutas pela autonomia que une os (grupos de) agentes envolvidos nos 
campos de produção de conhecimento. No entanto, a existência de uma ciência linguística geral, 
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ou às grandes decisões linguísticas tomadas no âmbito estatal. Trata-se, 

principalmente, de recompor as condições de pertencimento dos agentes a um mesmo 

campo relacional de práticas, incluindo nele intervenções de agentes não 

necessariamente especializados em pesquisas linguísticas52. O delineamento, grosso 

modo, dos limites difusos entre campos glotopolíticos (interseções, superposições, 

interdependências, afastamentos, etc.) está sujeito à identificação daqueles (grupos de) 

agentes passíveis de receberem e/ou produzirem efeitos em razão das posições 

ocupadas no espaço hierarquizado de posições. 

A vinculação dos conflitos de interesse (reconhecimento de competências 

legítimas, monopolização de instrumentos de produção e difusão, concorrência pelo 

acesso a meios e recursos escassos, hierarquização de instâncias de produção de 

conhecimento, etc.) às posições glotopolíticas dos agentes contribui para evidenciar 

dispersões e (des)continuidades que certas categorias profissionais e institucionais não 

deixam entrever. 

Tendo em mente a definição lata da noção de campo glotopolítico, como 

proposta acima, estamos em condições de explicitar um segundo nível de delimitação 

que tem por função restringir a análise relacional a um domínio histórico particular. 

Empregaremos o nome campo glotopolítico do espanhol para fazer alusão a esse 

domínio. Entretanto, o emprego que fazemos dele deve, sempre que possível, buscar 

atenuar os efeitos de pré-construído que o próprio ato de nomear (uma língua, por 

exemplo) tende a reativar e, assim, resguardar-nos do risco de tomar como dado aquilo 

que, justamente por estar em jogo como objeto de lutas, deveria ser posto em questão. 

Diante disso, compreende-se que não esperamos como resultado último da 

pesquisa a descoberta de um universo discreto e fechado em si mesmo, precisamente 

porque o modelo construído nunca deixa de ser um esboço lacunar de relações 

glotopolíticas que exige, enquanto tal, um constante recompor dos dispositivos 

                                                                                                                                                                                           
fechada em si mesma, isto é, completamente unificada e autônoma não é mais que um tipo ideal, na 
prática, irrealizável. 
 
52

 Essa cisão evidente e realista entre especialistas e amadores que, no plano discursivo, separa e 
ordena hierarquicamente o veredito erudito e a opinião ingênua é um efeito ligado à distribuição desigual 
do capital de autoridade normativa. Cisão, aliás, estrategicamente empregada para justificar a exclusão 
de agentes desprovidos da competência específica (outsiders e challengers) do terreno das discussões 
legítimas. 
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analíticos. É nesse sentido que o segundo nível de delimitação obedece à tentativa de 

circunscrever, mediante objetivação, uma determinada configuração do espaço social 

e, portanto, não deve ser considerado como definitivo nem como válido de forma 

absoluta. 

Contudo, se como tentamos sugerir, a noção de campo glotopolítico do espanhol 

é válida para definir uma configuração particular, não é algo que possa ser determinado 

previamente. Daí a importância que tem para a delimitação do corpus de análise a 

identificação de alvos de interesse que, pelo fato de não preexistirem ao espaço 

relacional no qual se inscrevem, fornecem os traços pertinentes das lutas locais e focos 

particulares de poder que opõem e congregam agentes situados em diferentes 

posições desse mesmo espaço. 

Existe, nesse marco, um terceiro e último nível de delimitação que julgamos 

relevante, cujo objetivo é privilegiar a emergência de um desses interesses que 

encontram no campo glotopolítico de espanhol as condições de existência. 

Referimo-nos à normatividade linguística53 para designar um desses interesses 

constitutivos do campo glotopolítico do espanhol. Mas não recorremos a ela para 

reconstruir a história de uma área disciplinar a partir do elemento originário que 

marcaria seu nascimento. O conceito de interesse permite depreender uma série de 

objetos a conhecer que, enquanto alvos de lutas, delineiam os focos de poder-saber54 

nos quais se desenrola todo um conjunto de investimentos glotopolíticos (a 

normalização linguística como tema na agenda política, a norma implícita como objeto 

de estudo, o descritivismo normativo como método científico, a prescrição normativa 

como problema ético, etc.) vinculados a agentes interessados, e, ao mesmo tempo, 

dotados desigualmente para agir e intervir no campo em questão. 

A dispersão enunciativa comportada pelo dispositivo analítico trata, de certa 

maneira, de atravessar um amplo espaço indefinido de relações percorrendo um eixo 

transversal que envolve focos de conflitos, campos de produção e objetos de interesse.  

                                                           
53

 A descrição desse objeto de discurso específico não é o fim último ou exclusivo da análise. Interessa-
nos, de fato, inclui-lo no construto modelar a partir das especificações do sistema de possibilidades (e 
dos controles das possibilidades) glotopolíticas em que os focos de conflitos (de interesse) em torno da 
normatividade se tornam legíveis ou dizíveis.  
 
54

 Um campo glotopolítico pode ser definido pelos saberes que nele são produzidos e difundidos. 
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Afinal, não nos propomos fazer uma história linear do conhecimento normativo 

da língua espanhola, remetendo a suas origens ou avaliando seu grau de maturidade 

científica. Muito menos pretendemos interrogar-nos sobre as intenções e desejos que 

impulsionam o homem à procura de uma norma objetiva que subjaz ao comportamento 

linguístico55. Até certo ponto, o que nos interessa é analisar/interpretar focos de 

conflitos – ao mesmo tempo epistemológicos e políticos – que dão lugar a um campo 

de produção de um tipo específico de objetos de interesse. 
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 Como alerta Foucault: “fazer da análise histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência 
humana o sujeito originário de todo devir e de toda prática, são as duas faces de um mesmo sistema de 
pensamento” (FOUCAULT, 2013 [1969], p. 15). 
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2 EFEITOS DE AUTORIDADE E OBJETIVAÇÃO NORMATIVA 

 

 

A linguística é o estudo científico da linguagem humana. Diz-se 
que um estudo é científico quando se baseia na observação dos 
fatos e se abstém de propor qualquer escolha entre tais fatos, em 
nome de certos princípios estéticos ou morais. „Científico‟ opõe-se 
a „prescritivo‟. No caso da linguística, importa especialmente 
insistir no caráter científico e não prescritivo do estudo: como  o 
objeto desta ciência constitui uma atividade humana, é grande a 
tentação de abandonar o domínio da observação imparcial para 
recomendar determinado comportamento, de deixar de notar o 
que realmente se diz para passar a recomendar o que deve dizer-
se (MARTINET, 1978, p. 3).  

 

 

O que propomos neste capítulo é construir uma análise/interpretação dos efeitos 

de autoridade – produto de diversas práticas de objetivação normativa56 – produzidos 

no (sub)campo glotopolítico das disciplinas linguísticas. Pretendemos, a partir disso, 

compreender relacionalmente como tais efeitos contribuem para legitimar critérios e 

modos de produção de conhecimento linguísticos. 

As práticas glotopolíticas que analisaremos giram em torno dos efeitos de 

sentido resultantes dos usos dicotômicos do conceito de norma – normalidade (real, 

objetiva, observável) e normatividade (ideal, subjetiva, construída) – e dos 

investimentos glotopolíticos que visam a (des)estabilizar o valor de critérios e 

competências que fundamentam a legitimidade da autoridade normativa. 

Como tentaremos mostrar, o que está em jogo no interior do campo glotopolítico 

das disciplinas linguísticas não é apenas dar a conhecer a norma linguística enquanto 

conhecimento revelado da realidade social, mas, também, fazer reconhecer a validade 

dos procedimentos e técnicas que dão acesso a esse conhecimento. Nesse sentido, a 

legitimidade científica é inseparável da legitimidade metodológica. 

                                                           
56

 O discurso científico de objetivação normativa oscila entre duas modalidades metodológicas opostas. 
Uma, de base indutiva, que consiste em definir a norma com base em resultados obtidos pela 
observação e registro dos comportamentos linguísticos (de uma fração) da comunidade linguística e, 
outra, principalmente dedutiva, que procura defini-la mediante a subordinação dos usos (produtos ou 
expressões empiricamente adequadas) a “uma entidade autônoma de dependências internas” 
(HJELMSLEV, 1991, p. 29). 
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2.1 SOBRE A NORMA LEGÍTIMA E A LEGITIMIDADE NORMATIVA 

 

 

Visamos com este gesto de análise confrontar e relacionar – nas suas 

semelhanças, diferenças e contradições – redes heterogêneas de enunciados 

constituídas historicamente com o intuito de construir uma leitura dos focos de conflitos 

(de interesses) normativos no (sub)campo científico. 

Partamos da oposição proposta pelo ponto de vista antropológico de Stanley 

Aléong: 

 

 

se se entende por normativo um ideal definido por juízos de valor 
e pela presença de um elemento de reflexão consciente da parte 
das pessoas concernidas, o normal pode ser definido no sentido 
matemático de frequência real dos comportamentos observados 
(ALÉONG, 2011, p. 144, grifos nossos). 

 

 

A distinção entre o normal e o normativo que, segundo Aléong, deve ser mantida 

com base na “observação dos fatos” (ALÉONG, 2011, p. 144), constitui, de certa forma, 

uma das polarizações mais enraizadas no discurso glotopolítico do (sub)campo 

científico, embora ultrapasse, em diversos graus, seus limites57.  

As definições do antropólogo canadense suscitam algumas interrogações 

referentes a modos particulares de pensar a produção teórica no interior dos 

(sub)campos das disciplinas linguísticas,  constituindo, portanto, um ponto de partida 

para compreender como os efeitos de normatividade contribuem para conformar e 

                                                           
57

 Assim como acontece com a noção de língua, os sentidos de normalidade e de normatividade não são 
exclusivos dos (sub)campos das disciplinas linguísticas. 
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transformar os espaços sociais autorizados a produzir instrumentos de conhecimento 

linguístico.  

 

 

2.2 A NORMALIZAÇÃO TEÓRICA DO CONCEITO DE NORMA (NA) LINGUÍSTICA 

 

 

As reformulações da noção de norma (na) linguística contemporânea buscam 

superar ou, ao menos, reduzir os efeitos teóricos do chamado corte soussuriano58 que 

as diversas modalidades de estruturalismo linguístico têm produzido no campo 

científico. Os desdobramentos dessa noção são variados e têm alcançado diferentes 

graus de desenvolvimento e transformação. O amplo leque de qualificativos aplicáveis 

à norma publicados na literatura especializada (objetiva, descritiva, subjetiva, padrão, 

culta, popular, implícita, explícita, escrita, entre outras) denota os diversos “ajustes” e 

“deslizamentos” que o termo tem sofrido em diferentes regiões dos (sub)campos de 

produção e manifesta a vitalidade de certos pares opositivos (forma-substância, ideal-

real, social-individual, interno-externo, natural-artificial, concretude-abstração) que 

retornam constantemente num tipo de teoria que pretende superar a lógica bivalente, 

tomando as mesmas oposições como premissas fundamentais.  

Na procura de algumas matrizes discursivas sobre a polaridade 

normal/normativo, encontramos na produção científica de George Canguilhem uma 

fonte inestimável de teorização sobre ambos os conceitos. As considerações 

vinculadas às noções de normalidade e patologia propostas pelo autor no âmbito da 

epistemologia histórica fornecem elementos de ordem teórica que vieram a ser 

retomados, de maneiras muito diversas, pelas pesquisas linguísticas.  

                                                           
58

 Devemos esclarecer que o linguista suíço não utilizou o termo “estrutura” em seus textos. Em toda sua 
obra, a noção essencial é a de sistema. Mesmo assim, o legado teórico saussuriano continua vigente e a 
produzir efeitos de teoria nos (sub)campos da(s) linguística(s) graças a (e apesar dos) seus seguidores, 

opositores e comentadores. 
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Dentro da produção teórica de Canguilhem59, destaca-se o ensaio filosófico O 

Normal e o Patológico (1943), no qual o filósofo francês aborda a questão da norma a 

partir das especificidades da biologia e da medicina (as ciências do vivente), mais 

particularmente, a partir de uma concepção vitalista que vê uma totalidade na relação 

dos homens com seu meio60. 

Em consonância com essa perspectiva, o autor sustenta a tese de que a 

superação da visão dualista e metafísica ancorada na filosofia e nas ciências é a chave 

para um verdadeiro acesso à vida como objeto de conhecimento específico.  

Na obra supracitada, além de explicar as correspondências e interpretações em 

torno do substantivo anomalia e do adjetivo anormal, tanto no âmbito coloquial como no 

médico, Canguilhem recorre ao Dictionnaire de Médicine, de Chirurgie, de Pharmacie, 

des Sciences Accessoires et de L’art Vétérinaire de Émile Littré e Charles e Robin 

(1858) e ao Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia de André Lalande (1902-1923) 

para mostrar a ambiguidade entre aquilo que pode ser interpretado como conformidade 

à regra, de ordem axiológica, e aquilo que se mantém na maioria dos casos – a média 

–, de caráter mensurável61.  

Tendo em mente que a normatividade biológica não pode ser traduzida em uma 

equação matemática, pois norma e média são conceitos diferentes, o autor observa 

que há na ciência uma tentativa de construção de unidades objetivas e cientificamente 

válidas mediante a conversão do conceito da norma numa medida de cunho 

quantitativa, provocando a substituição do normal vital pelo normal científico.  

                                                           
59

 O pequeno texto que pertence a uma compilação de conferências e artigos publicada com o nome de 
O conhecimento da vida (2012 [1965]) guarda uma estreita relação com Ensaio Sobre Alguns Problemas 
Relativos ao Normal e ao Patológico, sua tese de doutorado em medicina, e, sobretudo, com a segunda 
parte da mesma, intitulada Existem Ciências do Normal e do Patológico? Em As Novas Reflexões 
Relativas ao Normal e ao Patológico, vinte anos após, Canguilhem retoma as indagações sobre a norma, 
porém ocupando-se, da norma social em primeiro lugar – em um sentido inverso ao trabalho escrito nos 
anos 30 –, para, a partir dali, examinar as implicações sobre o ser vivente. 

60
 Para Canguilhem (2012 [1965], p. 170), o vitalismo é o reconhecimento da originalidade da vida e, ao 

mesmo tempo, a recusa de duas interpretações metafísicas das causas dos fenômenos orgânicos: o 
animismo e o mecanismo.  
 
61

 Essas observações não deixam de ter alguma similitude com os debates e as polêmicas – e até com 
as certezas – reconhecíveis no discurso glotopolítico da linguística contemporânea a respeito da norma 
linguística. 
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Canguilhem adverte, apoiando-se em autores como Henri Laugier, Henry 

Sigerist e Kurt Goldstein, que a determinação do normal não poderia ser feita “por uma 

simples referência a uma mediana estatística, mas por referência do individuo a si 

próprio em situações idênticas sucessivas ou em situações variadas” (CANGUILHEM, 

2012 [1965], p. 179). E é por esse motivo que, sendo inaplicável a uma totalidade de 

indivíduos e irredutível quantitativamente, como afirmava Goldstein, o conceito de 

norma “vale menos por descritivo [...] do que pela revelação de um comportamento 

total” (CANGUILHEM, 2012 [1965], p. 179).  

Contudo, as reflexões de Canguilhem sobre normalidade e patologia não tinham 

como finalidade traçar uma delimitação satisfatória e definitiva entre os “fatos” 

frequentes e os valores a eles atribuídos. Sua proposta pretendia buscar as razões 

dessa ambiguidade e compreender a vitalidade renovada do termo normal em relação 

a seus contrários – anormal e anomalia. As colocações referidas à confusão entre o par 

normal/patológico constituíam apenas um fragmento de uma crítica fundamental que 

almejava, primeiramente, questionar a tradição positivista do seu tempo – representada 

principalmente pelas ideias de Augusto Comte – e a hegemonia dos métodos 

quantitativos (especialmente o conceito de média), que opunham os fenômenos físicos 

e sua uniformidade às irregularidades e instabilidades dos fenômenos vitais. Ao fim das 

contas, do prisma vitalista defendido por Canguilhem, o que estava em jogo “era tanto 

o objeto da biologia quanto o da arte médica” (CANGUILHEM, 2012 [1965], p. 170). 

É de supor que o campo das disciplinas linguísticas não deveria importar ou 

transpor mecanicamente resultados e procedimentos teóricos elaborados de acordo 

com modelos paradigmáticos alheios. No entanto, devemos reconhecer que um grande 

número de agentes glotopolíticos envolvidos em pesquisa sobre a linguagem tem 

solapado parte das instigantes contribuições de Canguilhem, contribuindo para a 

perpetuação da oposição bipolar entre a língua normal e a língua normativa. 

 

 

2.3 TAXONOMIAS NORMATIVAS: DICOTOMIAS E TRICOTOMIAS 
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A dicotomia científica advertida por Canguilhem entre o normal e o normativo é 

apresentada por Stanley Aléong como separação categórica entre dois conceitos 

diferenciados por atributos claramente contrastantes.  

Se relermos a citação, observaremos que a diferença entre o real e o ideal 

linguístico se expressa pelo contraste entre os termos “valor” e “consciência”, por um 

lado, e “sentido matemático” e “observação”, por outro. Esse caráter discreto é 

ratificado pelo autor nas considerações finais do artigo no qual se refere ao mesmo 

binômio, rebatizado, desta vez, como implícito/explícito: 

 

 

ao propor a distinção entre norma implícita e norma explícita 
tentamos dar conta dessa realidade evidente entre o normal e o 
normativo, entre o real e o ideal do comportamento linguístico 
(ALÉONG, 2011, p. 169, grifos nossos). 

 

 

O corte radical entre o normal e o normativo proposto pelo antropólogo 

canadense não é uma exceção na linguística da norma. Portanto, é necessário, para os 

objetivos deste trabalho, mencionar alguns desdobramentos e deslizamentos 

conceituais que no interior do (sub)campo da linguística contemporânea contribuíram (e 

contribuem) para a proliferação de um discurso científico fundamentado no conceito 

bipartido de norma. 

Em Alan Rey, por exemplo, encontramos uma exposição breve, com referências 

esporádicas ao pensamento de Canguilhem, sobre a natureza polêmica do binômio 

normal/normativo. No entanto, em linhas gerais, o normal sugerido por Rey não é 

substancialmente diferente do normal proposto por Aléong, o que quer dizer que o real 

ou normal linguístico corresponde àquelas “variantes do uso” que constituem as 

“normas objetivas” (REY, 2011, p. 118-127). A sinonímia das definições de ambos os 

autores se vê alterada pelo desdobramento conceitual do ideal linguístico proposto por 

Rey a partir da introdução de um terceiro termo.  

Como já observado, na definição de Aléong os “juízos de valor” e a “reflexão 

consciente” são dois elementos constitutivos do ideal normativo. Em função dessas 
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características, é estabelecida uma separação de grau variável, mas teoricamente 

necessária, entre a realidade dos comportamentos linguísticos diários e o conjunto de 

juízos de valor amplamente difundidos na forma de prescrições associadas a uma 

ideologia linguística (ALÉONG, 2011, p. 141).  

Diferentemente, Rey distingue, justamente ali, nesse sistema de elementos 

avaliativos e corretivos, marcas de duas subcategorias normativas diferentes: a norma 

subjetiva e a norma prescritiva. 

De acordo com essa digressão classificatória, a primeira subcategoria seria 

constituída pelos juízos de valor metalinguísticos espontâneos e intuitivos que 

antecedem de fato os juízos prescritivos e planejados. Eles compõem a chamada 

norma subjetiva ou avaliativa e não estariam atrelados, necessariamente, a atitudes 

conscientes de “defesa da língua” e “vigilância normativa” (REY, 2011, p. 138-139) 

próprias da norma prescritiva. Nesse sentido, Rey, resgatando a importância dos 

estudos labovianos, argumenta que “obviamente, essas atitudes avaliativas, 

fundamento social das atitudes normativas, não são (ou não são sempre) juízos de 

valor conscientes e elaborados” (REY, 2011, p. 126).  

Desse modo, segundo o autor, a análise sobre reações subjetivas (juízos 

metalinguísticos) se revela – apesar de pouco frequente na linguística da sua época – 

muito valiosa, não só porque conecta a descrição e a análise objetivas das variantes à 

situação social e aos critérios de avaliação dos falantes, mas, essencialmente, porque 

“permite articular o estudo das normas subjetivas com o da norma avaliativa, 

fundamento da norma prescritiva, e conectar o normal ao normativo” (REY, 2011, p. 

126, grifos do autor, sublinhado nosso). 

No que tange à segunda subcategoria, isto é, a norma prescritiva, Rey apoia-se 

de forma passageira em dois textos de Canguilhem para resgatar a ideia de norma 

social. Com base nessa bibliografia, reconhece que a norma social, ao ser inteiramente 

construída, coloca um modelo de uso “sadio” que proporciona o direito de “curar” os 

desvios e as diferenças. Em matéria de linguagem, o autor observa que a noção de uso 

do modelo prescritivo é habilmente manipulada, estando “inteiramente formada antes 

mesmo que a de sistema seja aprendida” (REY, 2011, p. 117). “Portanto, toda definição 
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prescritiva de norma social é fundada na preexistência daquilo que ela tenta realizar” 

(REY, 2011, p. 116).  

Outra das características da norma prescritiva, segundo Rey, é sua ligação a 

uma atitude normativa constante, associada ao purismo linguístico, que repousa em 

“um modelo unitário e fortemente seletivo de língua” (REY, 2011, p. 134). Esse modelo 

predefinido “não tolera nenhum desvio [...] quaisquer que sejam as condições objetivas 

da vida linguística da comunidade” (REY, 2011, p. 134). 

Há, portanto, um tipo de discurso avaliativo, condenatório e hierarquizante 

sustentado pela norma prescritiva. Esse discurso é imperativo – dita regras, 

contrarregras, exceções, prescrições, etc. – e definitório “pois, rejeitando uma parte dos 

usos da comunidade ele delimita um objeto” (REY, 2011, p. 130)62. “A construção 

ideológica da norma” recobre uma intenção unificadora e constrangedora da língua 

legitimada pelo bom uso ilegitimamente constituído. 

A norma purista, diz Rey, por ser pouco coerente – ela mistura critérios 

estéticos, lógicos, históricos e analógicos –, deve ser autoritária, já que tem a 

pretensão de ser única e permanente. Sendo assim, o purismo “não aceita as variantes 

combinatórias da norma objetiva, recusa dobrar-se à pressão estatística do uso” (REY, 

2011, p. 134, grifos nossos), além de esquecer “o tempo histórico [...] que recobre de 

fato a recusa do tempo social, da evolução social” (REY, 2011, p. 135). 

A menção feita à pressão estatística do uso, oriunda da norma objetiva e 

rejeitada pela norma prescritiva, atesta a relevância, na concepção reysiana, da noção 

de uso – fato histórico passível de descrição – e da pesquisa quantitativa – método 

cientificamente compatível com a descritibilidade dos fatos. Sob esse prisma, o uso 

estatístico se opõe ao bom uso (pré-construído e fundamentado num purismo corretivo 

que condena e rejeita toda “transgressão” ao modelo de língua estabelecido). 
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 Como veremos no Subcap. 2.5, a procura pela definição do objeto legítimo não pode ser atribuída 
exclusivamente ao discurso purista. Essa definição (e as lutas a respeito dela) se revela importante nas 
reflexões sobre a legitimidade normativa no campo glotopolítico do espanhol. 
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Do exposto até aqui, evidencia-se uma passagem do binômio normal/normativo 

– discutido e criticado por Canguilhem –, baseada na ambivalência dos termos63, para 

um desmembramento triádico da norma elaborada por Rey.  

Como é possível observar no próprio título da obra Usos, Julgamentos e 

Prescrições Linguísticas, o tripé conceitual reysiano parte de uma visão tripartite da 

norma; a saber: normas objetivas – os usos –, as normas subjetivas – os julgamentos – 

e as normas prescritivas – as prescrições.  

Neste modelo teórico, a norma objetiva só possui verdadeiro sentido ao se 

constituir como antítese de uma norma prescritiva, diferente, por sua vez, das normas 

subjetivas. Nesses termos, a defesa dos conceitos de norma(s) objetiva(s) e de 

norma(s) subjetiva(s) opõe-se necessariamente a uma categoria normativa moldada 

pela ideologia dominante: a(s) norma(s) prescritiva(s). 

A oposição conceitual irredutível, embora enriquecida por um terceiro elemento, 

tributário das pesquisas sobre atitudes e avaliações sociolinguísticas, é confirmada 

pelo autor ao reconhecer a necessidade de “expor as concepções linguísticas e 

objetivas da norma, antes de contemplar o sentido autoritário, prescritivo, ou pelo 

menos avaliativo, deste termo” (REY, 2011, p. 122, grifos nossos). 

Quase três décadas após a publicação de La Norme Linguistique (1983), 

podemos observar na exposição didática de Monteagudo o realce dessa distinção 

conceitual predominante em certos setores do campo científico: 

 

 

o conceito de norma, apesar de sua aparente obviedade, não 
está livre de confusões. Para simplificar, no que nos interessa 
aqui, começaremos por distinguir dois tipos de norma: a objetiva e 
a prescritiva. A distinção se tornará mais fácil se repararmos em 
dois adjetivos derivados: normal, quer dizer, corrente ou rotineiro, 
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 Na exposição da ambiguidade dos termos normal e normativo contidas na ideia de norma (claramente 
inspirada na leitura de Canguilhem) Rey tenta esboçar um exame das bases científicas do conceito, 
esclarecendo que “antes de toda tentativa de definir a „norma‟, a consideração lexicológica mínima 
descobre por trás do termo dois conceitos, um atinente à observação, o outro à elaboração de um 
sistema de valores; um corresponde a uma situação objetiva e estatística, o outro a um feixe de 
intenções subjetivas. A mesma palavra, utilizada sem preocupação, corresponde ao mesmo tempo à 
ideia de média, de frequência, de tendência geralmente e habitualmente realizada, e à de conformidade 
a uma regra, de juízo de valor, de finalidade designada” (REY, 2011, p. 114, grifos nossos). 
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um adjetivo descritivo que pode se traduzir em termos de 
frequência estatística; frente a normativo, quer dizer, conforme 
uma regra ou um modelo, isto é, prescrito (MONTEAGUDO, 
2011, p. 40-41, grifos do autor, sublinhado nosso). 

 

 

Vale salientar que nesta distinção conceitual há uma relação parafrástica entre 

objetividade e normalidade e entre prescrição e normatividade. A oposição torna-se 

mais “natural” – deveríamos dizer naturalizada – quando a frequência e a 

obrigatoriedade são apresentadas como atributos distintivos entre as variantes normais 

e as normativas. Isto é, quando são (de)negadas as consequências teóricas e práticas 

da estreita (cor)relação entre a imposição (explícita ou difusa) do que se deve dizer e o 

registro estatístico do que se diz:  

 

 

em princípio, uma variante normal numa variedade linguística é 
simplesmente a mais frequente nos textos produzidos nessa 
determinada variedade. Por outra parte, uma variante normativa é de 
uso obrigatório em determinados tipos de variedades, conforme 
determinado código ou regulação. Portanto, no conceito de norma, 
temos que distinguir a norma objetiva da norma prescritiva. 
(MONTEAGUDO, 2011, p. 41, itálicos do autor, sublinhado nosso). 

 

 

Aceitar o contraste desses termos significa aceitar que a autoridade normativa 

só pode estar do lado dos pesquisadores (agentes glotopolíticos) preocupados 

(interessados) pelo real, pelo observável e pelo mensurável, isto é, do lado daqueles 

que detêm a competência legítima (capital de autoridade) baseada em uma forma 

particular de objetivação linguística.  

O autor observa, ainda, que a vigência da norma prescritiva – o conjunto de 

regras imperativas e explícitas que se traduzem em uso obrigatório e regulado –, 

implica a “existência de um dispositivo ideológico e de um aparato institucional, ambos 

socialmente reconhecidos e com autoridade para definir o que é correto (legítimo) e 

com capacidade para impor seu critério” (MONTEAGUDO, 2011, p. 41). 
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Do ponto de vista relacional, nada nos impede de pensar que esses mesmos 

argumentos – mencionados única e exclusivamente para explicar a vigência da 

prescrição normativa – possam servir para explicar, também, as instâncias ideológicas 

e institucionais que possibilitam o reconhecimento de normas ditas objetivas 

fundamentadas em uma forma específica de produzir conhecimento linguístico. Forma 

de produção vinculada a um tipo específico de competência científica capaz de impor 

critérios teóricos e metodológicos de descrição, observação e mensuração.   

Sendo assim, os efeitos de normatividade produzidos por dispositivos 

ideológicos e institucionais não são, necessariamente, uma característica exclusiva do 

chamado prescritivismo. O verdadeiro impasse epistemológico reside em incluir na 

teoria linguística os efeitos de teoria produzidos concomitantemente pelas práticas 

descritivas e prescritivas. Isto implicaria, entre outras coisas, reconhecer que os 

agentes glotopolíticos engajados no campo científico são parte interessada da 

realidade sociolinguística que se propõem a descrever. 

 

 

2.4 A NORMA LINGUÍSTICA: ENTRE A LÍNGUA E A FALA? 

 

 

As expressões binárias ou triádicas de norma apresentadas leva-nos a 

restabelecer os vínculos discursivos que essas distinções possuem com outras 

filiações teóricas e a questionar as concepções das quais o conceito de norma objetiva 

extrai vigor e vigência.  

A esse respeito, Rey observa que 

 

 

alguns linguistas, abordando o problema colocado pela 
articulação das estruturas abstratas da língua e dos produtos 
infinitamente variados que elas autorizam, reintroduziram um 
conceito que denotaram pelo termo de norma. Evidentemente, 
trata-se então de norma objetiva, e a polissemia do termo, em 
seus sistemas, é completamente eliminada (REY, 2011, p. 118, 
grifos do autor, sublinhado nosso). 
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Dentre as pesquisas consideradas pioneiras na inclusão do conceito de norma 

(na) linguística, como elemento intermediário entre o sistema e os usos, Rey destaca 

principalmente os trabalhos desenvolvidos por Louis Hjelmslev e Eugenio Coseriu. 

Em relação ao último autor, considerado um dos representantes mais 

qualificados da linguística estrutural funcional (MONTEAGUDO, 2011, p. 20), chamam 

a atenção especialmente os artigos Sistema, Norma e Fala (1973) e Sincronia, 

Diacronia e História: o Problema da Mudança Linguística (1979).  

Na primeira obra, o linguista romeno define norma como um conjunto de 

realizações constantes e repetidas, de caráter sociocultural não correspondente ao que 

se pode dizer, mas ao que já se disse e tradicionalmente se diz numa comunidade 

linguística (COSERIU, 1973 apud LIMA, 2010, p. 26).  

A presunção de que o conceito de norma em Coseriu teria preenchido de modo 

mais “explícito”, “pedagógico” e “aceitável” (REY, 2011, p. 120) a lacuna produzida pela 

dicotomia saussuriana é, de acordo com Lucchesi (2004, p. 66), uma tentativa de 

teorização que não conseguiu levar às últimas consequências a distinção entre o como 

se diz e o como se deve dizer64. 

Sem a intenção de esgotar a análise dos efeitos de teoria suscitados pela 

dicotomia normativa no campo das disciplinas linguísticas, interessa-nos, neste 

momento, explicitar a estreita relação, muitas vezes desconsiderada, que o conceito de 

norma linguística, evocado no artigo de Alain Rey – e também nos trabalhos de 

Eugenio Coseriu –, guarda com o desenvolvido pelo chamado Círculo Linguístico de 

Copenhague. Mais especificamente, com a teoria glossemática proposta por Hjelmslev.  

A Glossemática, segundo seu próprio idealizador, ambicionava, a partir de 

princípios estruturalistas e de um conjunto de definições formais, verificar a tese de que 

a todo processo subjaz um sistema (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 8-9) e que, portanto, 

só uma vez achada e descrita a constância que antecede e subentende as flutuações, 

seria possível projetá-la sobre a realidade exterior à linguagem (HJELMSLEV, 2009 

[1961], p. 7). 
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 Vemos novamente a emergência reformulada (norma objetiva vs. norma prescritiva) da discussão 
fundadora de Canguilhem acerca do normal e do normativo. 
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Segundo esse projeto científico, a convergência de uma abordagem imanentista 

e de uma metodologia de base empírico-dedutiva seriam elementos fundamentais para 

a construção de uma ciência puramente linguística e de validade universal.  

Em oposição a uma abordagem humanística e transcendental que concebia os 

estudos linguísticos como meio para compreender questões “extralinguísticas” e não 

como fim em si mesmo (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 2), a teoria glossemática tinha 

como objetivo produzir um conhecimento imanente da totalidade global da linguagem 

enquanto estrutura autosubsistente e específica, procurando “uma constância no 

próprio interior da língua e não fora dela” (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 23). O princípio 

de imanência elaborado por Hjelmslev pretendia distanciar a glossemática de toda 

vinculação heteronômica que colocasse em risco sua unidade e autonomia científica. 

Dessa forma, o projeto glossemático buscaria subsídios na perspectiva científica 

inspirada nos postulados saussurianos65 – embora não tivesse a pretensão de ser mera 

continuidade66 (HJELMSLEV, 1991 [1948]) – para negar radicalmente a dependência 

às tradições teóricas dominantes até esse momento67. 

A glossemática recusaria ademais a subordinação às pesquisas sociais de forte 

ascensão no século XX – como a sociolinguística e a sociologia da linguagem –, já que 

essa dependência disciplinar tenderia a reduzir seu objeto de estudo à condição de “um 

simples acompanhante” (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 1).  

Neste sentido, Hjelmslev adverte que naquele período inaugurou-se uma 

modalidade de estudo linguístico orientada 

 

 

por um ponto de vista sociológico, que considerava a língua como 
uma instituição social. Porém nenhuma dessas concepções 
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 O autor observa que em outras oportunidades tentou desvendar o que, para ele, constituía “a ideia 
realmente nova e aproveitável” do trabalho de Saussure: “a concepção da língua como uma estrutura 
puramente relacional, como um padrão, como oposta ao uso (fonético, semântico, etc.) onde esse 
padrão esteja eventualmente manifesto” (HJELMSLEV, 1991 [1948], p. 41). 
 
66

 Em Análise Estrutural da Linguagem (1991 [1948], p. 42), Hjelmslev se distancia do modelo 
saussuriano ao enfatizar sua preocupação científica com a “abordagem estrutural da língua, vista como 
mero padrão de relações mútuas”. 
 
67

 Principalmente, o referencial metodológico comparatista dos séculos XVIII e XIX, o indutivismo realista 
da linguística tradicional e as abordagens sociopsicológicas ou historicistas da linguagem. 
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forneceu as bases de uma ciência autônoma da língua: a língua 
tornou-se objeto tanto da lógica como da história, da fisiologia, da 
física, da psicologia, da sociologia. Apesar da variedade de 
abordagens, um ponto de vista sobre a língua foi negligenciado: o 
ponto de vista linguístico (HJELMSLEV, 1943 apud CARVALHO, 
1979, p. 71, grifos nossos). 

 

 

A defesa da autonomia teórica – expressa na própria teoria mediante o princípio 

de imanência – abriria caminho para um tratamento dos fenômenos linguísticos per se, 

de acordo com os cânones exigidos pela ciência moderna. 

De acordo com Fiorin (2003, p. 2), na visão imanentista do projeto hjelmsleviano, 

 

 

a linguística não seria nem ciência auxiliar nem ciência derivada. 
Ela não estudaria a linguagem como um conglomerado de fatos 
não linguísticos (físicos, fisiológicos, psicológicos, lógicos, 
sociológicos, históricos), mas como um todo que se basta a si 
mesmo, como uma estrutura sui generis.  

 

 

A questão do método legítimo, como já mencionado, é um elemento 

fundamental para definir as fronteiras de um espaço glotopolítico com pretensão de 

autonomia e, portanto, de legitimidade científica. Nesse sentido, a glossemática de 

Hjelmslev se apresenta como uma teoria linguística que visa proporcionar um modo de 

proceder por meio do qual seja possível descrever, de forma exaustiva e não 

contraditória, “objetos dados de uma suposta natureza” (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 

19).  

A chamada língua natural e “o texto em sua totalidade absoluta e não analisada” 

(HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 14) seriam o ponto de partida para a conformação de 

uma arquitetura teórica capaz de colocar luz sobre as constâncias aglutinantes e 

integradoras da linguagem, assim como para achar suas estruturas específicas “com 

ajuda de um sistema de premissas exclusivamente formais” (HJELMSLEV, 2009 
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[1961], p. 8) que daria lugar, finalmente, a “uma linguística genética racional” 

(HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 4)68. 

O discurso renovador da glossemática, como já mencionado, estabeleceu 

pontos de ruptura com diversas correntes teóricas de seu tempo (especialmente com o 

“ponto de vista sociológico”) e se opôs fortemente a duas tradições teóricas 

predominantes. Recusou, primeiramente, a influência do humanismo que negava a 

legitimidade das formalizações sistemáticas dos fenômenos humanos por serem, ao 

contrário dos fenômenos da natureza, irredutíveis a generalizações. Desconsiderou 

também a perspectiva transcendental da filologia, cuja visão estreita em matéria de 

conceitos e métodos constituía, segundo Hjelmslev, seu principal obstáculo69.  

Em relação a essas duas correntes, Hjelmslev (2009 [1961], p. 9) afirmava que 

até aquele momento, a ciência – transcendental e humanista – desenvolvida pela 

filologia tinha repudiado qualquer ideia de sistema, isentando os próprios filólogos da 

responsabilidade de estabelecer premissas claras e princípios de análises uniformes. 

Esta situação teria levado a teoria da linguagem a um estado de imprecisão e 

subjetividade e a uma posição subordinada perante a estética e a metafísica. 

Paralelamente ao interesse glotopolítico pela imanência científica constatada 

nessas rupturas epistemológicas, o modelo metodológico de Hjelmslev – apesar de seu 

alto nível especulativo – devia levar em consideração as condições de aplicação sobre 

um grande número de dados empíricos (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 16). A 

formulação do chamado princípio empírico preencheria, em consequência, essa 

exigência de método. No entanto, tal postulado não poderia ser confundido, escreve 

Hjelmslev, com o proceder indutivo de caráter sintético e generalizante. 

Invertendo o sentido metodológico, a práxis ascendente e gradativa (do 

particular ao geral e do mais limitado ao menos limitado) à qual poderia ser submetida 

a formulação teórica de conceitos é substituída por um movimento oposto e 

descendente, ou seja, da classe ao componente.  
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 Na versão em espanhol da obra acrescenta-se a esse enunciado o adjetivo “real”: “Una lingüística 
genética, real y racional” (HJELMSLEV, 1971, p. 15, grifos nossos). 
 
69

 Os estudos filológicos, denuncia Hjelmslev (2009 [1961]), produziram apenas conhecimento da história 
e da pré-história das condições sociais e das relações entre os povos, pois não tinham como meta um 
conhecimento da natureza da linguagem. 
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Com base nos princípios glossemáticos fundamentais, Hjelmslev idealizou um 

método indivisivelmente empírico e dedutivo, estabelecendo, no entanto, uma relação 

particular entre “teoria” e “realidade”. A glossemática pretendia, assim, edificar sua 

autoridade científica mediante a elaboração especulativa de uma teoria a-realista e 

arbitrária que tinha como horizonte a reconstrução de um “sistema dedutivo puro” 

(HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 16).  

Embora Hjelmslev admita que toda teoria deve considerar a obtenção de 

resultados conformes aos chamados dados empíricos (reais ou que assim se 

presumam) (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 11), isto é, cumprir (adequadamente) certas 

condições de aplicação, “os dados da experiência nunca podem confirmar ou contrariar 

a validade da própria teoria, mas sim, apenas, sua aplicabilidade” (HJELMSLEV, 2009 

[1961], p. 16). 

 É por essa razão que, embora seja importante assegurar – nos lembra 

Hjelmslev – quando as circunstâncias assim o exigirem, a aplicabilidade empírica, toda 

aplicação pressupõe necessariamente a teoria (HJELMSLEV, 2009 [1961], p. 20).  

 

 

A teoria, em si mesma, não depende da experiência. Em si 
mesma, nada há que indica que terá ou não aplicações 
relacionadas com os dados da experiência. Em si mesma, ela não 
indica nenhum postulado de existência (HJELMSLEV, 2009 
[1961], p. 16).  

 

 

Por conseguinte, a concepção glossemática da teoria implica a elaboração de 

um sistema de premissas arbitrárias e adequadas, isto é, empírica em virtude da sua 

adequação e calculatória em virtude da sua arbitrariedade.  

Referindo-se à proposta glossemática, Barthes (2012 [1964]) observa que os 

remanejamentos realizados por Hjelmslev não conseguiram subverter a concepção 

saussuriana de língua/fala, porém distribuiu seus termos de maneira mais formal, 

distinguindo três planos: 1) o esquema, forma pura, independente de suas realizações 

sociais e de suas manifestações materiais; 2) a norma, forma material, já definida por 
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certa realização social, mas independente ainda dos traços pormenorizados de sua 

manifestação; e 3) o uso, conjunto de hábitos de uma determinada sociedade. 

Apesar das omissões e reformulações posteriormente realizadas pelos 

continuadores (e críticos) dos postulados glossemáticos, é mister assinalar que a 

tricotomia hjelmsleviana descrita por Barthes constitui uma síntese explicativa 

parcialmente esclarecedora da magnitude do processo de teorização formal, 

sistemático e prolongado que o projeto iniciado por Hjelmslev representou, permitindo, 

contudo, observar com atenção, nessa síntese conceitual, o lugar destinado ao 

conceito de norma. 

Numa sucinta reapresentação da sequência terminológica do conjunto da obra, 

é possível perceber melhor a sucessão das formulações conceituais elaboradas pelo 

linguista dinamarquês ao longo de quase três décadas de produção teórica: 

 
 

na obra Princípios da gramática geral (1928), ele emprega 
sistema, norma e uso, em La Categorie de cas (1935), faz 
distinção dos termos fala, norma e sistema, em On the principles 
of phonematics (1935) emprega sistema, norma e uso, em 
“Synspunkter for dansk fonetik” (1936), apresenta os termos 
sistema (esquema), fala e norma, em Synopsis of an outline 
(1936), conceitua os termos sistema, norma, uso e prática, em 
“Estrutura morfológica” (1939), emprega norma e uso, em “Et par 
sproteoretiske betragtninger” (1941), apresenta também apenas 
sistema e uso, em “Língua e fala” (1942), faz distinção dos termos 
esquema, norma, uso e ato, em “Sprobygning og sprogbrug” 
(1943) emprega sistema, norma, uso e ato, em Prolegômenos a 
uma teoria da linguagem (1943), apresenta esquema e uso e em 
“Estratificação da linguagem” (1954), distingue fala, uso, ato, 
norma e esquema (LIMA, 2010, p. 78, grifos do autor). 

 

 

A análise diacrônica das formulações conceituais (sistema, esquema, norma, 

uso, fala e ato), demonstra que não há uniformidade nas distinções, principalmente, 

quando se estabelecem comparações entre um mesmo termo em diferentes trabalhos.  

Ao constatar que, como nos diz Barthes (2012 [1964], p. 25-26), para Hjelmslev 

a norma é uma pura abstração do método e a fala é apenas uma simples concretização 

(“um documento passageiro”), enquanto o esquema representa a formalização radical 
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da língua (forma pura e instituição) e o uso, ou melhor, o grupo norma-uso-fala 

(substância e execução) um conceito mais sociológico, observamos não apenas a 

formação de um renovado par dicotômico, o esquema (diferencial e formal) e o uso 

(positivo e substancial), mas também o lugar contraditório e dinâmico que o conceito de 

norma ocupa na própria teoria glossemática. 

Quando colocamos em perspectiva glotopolítica as problemáticas da norma (na) 

linguística contemporânea, não podemos deixar de incluir na análise os efeitos de 

teoria historicamente produzidos em diferentes setores do campo das ciências e as 

suas reinterpretações subsequentes, ora como elemento intermediário entre langue e 

parole (Hjelmslev, Coseriu, etc.), ora como conceito binômico ou triádico (em 

Canguilhem, Aléong e Rey, por exemplo).   

A produção teórica gerada por agentes de diversas interseções do campo, a que 

aludimos acima, contribuem fortemente para a (trans)formação do conceito de norma 

objetiva. Porém, essa produção, ao contrário do observado por Alain Rey (2011, p. 

118), não conseguiu, de fato, eliminar completamente a “polissemia do termo”.  

 

 

2.5 O OBJETO NATURALIZADO DA (SÓCIO)LINGUÍSTICA 

 

 

Denunciar o poder de um discurso de autoridade normativa acusando-o de 

autoritário não é suficiente para neutralizá-lo, mas a possibilidade de categorizar 

(acusar publicamente) pressagia a emergência de uma contestação de princípios de 

classificação aparentemente incontestáveis. Isto pode, em consequência, causar 

desequilíbrios, tensões e transformações nas configurações dos campos glotopolíticos 

envolvidos. Daí que a vigência das categorias antagônicas descrição e prescrição 

esteja implicada num dinâmico processo de (des)legitimação dos objetos de 

conhecimento – e das formas de abordá-los – por intermédio do qual são (re)definidas 

as posições relativas dos agentes glotopolíticos. 
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Apesar do trabalho de ruptura que muitos agentes engajados no (sub)campo 

das disciplinas linguísticas vêm realizando no sentido de desmistificar discursos que 

separam radicalmente a descrição pura da prescrição ideológica70, podemos perceber 

que os efeitos de autoridade normativa giram, em grande medida, em torno da 

distinção teórica de práticas glotopolíticas (prescritivas ou descritivas) enquanto classes 

aparentemente opostas. 

Como observado por Cameron (1995, p. 5), o chamado prescritivismo linguístico 

é a metade desfavorecida dessa polaridade71. Portanto, as lutas – não exclusivamente 

discursivas – travadas no interior dos espaços glotopolíticos consistem, em parte, em 

fazer (re)conhecer os traços distintivos que separam (em graus diversos) as práticas 

científicas – leia-se descritivas – das ideológicas – leia-se prescritivas.  

As tomadas de posição pró-descritivistas ou antiprescritivistas não 

desconstroem a oposição binária, mas a organizam hierarquicamente, solapando o 

caráter inseparavelmente político e científico das práticas de objetivação linguística. As 

propriedades distintivas dos descritores objetivistas atualizam seu valor (assim como os 

lucros materiais e simbólicos atrelados a esse valor distintivo) na medida em que se 

institucionaliza um modelo no qual a descrição dos chamados fatos linguísticos – 

prática associada à objetividade metodológica – se dissocia da subjetividade 

interesseira do prescritivismo. É esse binarismo que “estabelece os parâmetros da 

linguística enquanto disciplina” (CAMERON, 1995, p. 5) apesar de que “a distinção 

absoluta entre observar normas e impor normas não pode ser mantida na prática” 

(CAMERON, 1995, p. 7). 

As críticas endereçadas por Kanavillil Rajagopalan à postura dos linguistas 

modernos apontam para a mesma direção72. O pragmatista indiano adverte que, 

                                                           
70

 Cf. Cameron (1995), Lagares (2013), Rajagopalan (2011), entre outros. 
 
71

 O reconhecimento do prescritivismo como fase desfavorecida da polaridade é um dos efeitos das lutas 
anteriores no interior dos campos glotopolíticos e, por isso, não é um dado a priori ou imutável. Se em 
um setor do espaço glotopolítico o prescritivismo tende a ser despojado de toda cientificidade e, portanto 
de sua legitimidade, é possível constatar que essa tendência não abrange necessariamente a totalidade 
do espaço social. O prescritivismo pode ser reivindicado em determinados setores como uma 
necessidade, um direito ou um dever. 
 
72

 O autor, comparando as distinções entre regras constitutivas e regras reguladoras propostas por John 
Searle, defende que a distinção entre uma gramática descritiva e uma gramática prescritiva “não é fácil 
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apesar da necessidade de “eleger uma norma para servir de modelo para todos os 

usuários de uma língua” (RAJAGOPALAN, 2011, p. 127), a linguística moderna recusa-

se a admitir o papel prescritivo que as práticas científicas inevitavelmente possuem, 

entre outras coisas, porque a velha reivindicação de neutralidade científica associada a 

uma longa tradição de privilegiar fatos linguísticos permitia – e ainda permite – manter 

as distâncias perante a gramática tradicional. 

Considerando que a linguística dita moderna, escudada na autoridade e no 

prestígio da tradição científica, “prescreve seus usos e normas preferidas de maneira 

velada” (RAJAGOPALAN, 2011, p. 126), o autor reivindica a explicitação do caráter 

político e ético das escolhas que os linguistas modernos, como os gramáticos 

tradicionais, devem fazer – começando pela determinação do grupo social a se 

descrever, pois uma descrição nunca é de todos os falantes. 

A dimensão ético-política das práticas científicas a ser considerada ao constatar 

que, sob determinadas condições, “o indicativo é imperativo” (BOURDIEU, 1996 [1982], 

p. 100) põe em xeque as tomadas de posição glotopolíticas “estritamente” linguísticas 

das diversas instâncias de autoridade normativa e levanta, no seio da própria 

(sócio)linguística, outros tipos de questões: quais são os efeitos sociais da codificação 

linguística? Pode uma política de língua ser conservadora ou progressista? Toda ação 

prescritiva é injustificável pelo fato de intervir na “ordem natural” da língua? É possível 

construir uma teoria que, de fato, consiga capturar a desejada norma objetiva refletida 

nos usos?  

 

 

2.6 O PRESCRITIVISMO ARTIFICIAL E A NATURALIDADE DO DESCRITIVIMO 

 

 

                                                                                                                                                                                           
de fazer; embora a distinção em si, em termos abstratos, possa parecer clara e bem delineada” 
(RAJAGOPALAN, 2011, p. 124-125). 
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Dada a oposição entre dois modos (predominantes) de conhecer e dizer a 

verdade do conhecimento linguístico, o (sub)campo glotopolítico das disciplinas 

linguísticas é um lugar privilegiado para observar os “sistemas de defesa coletivos” 

(BOURDIEU, 2011 [1984], p. 42; 2010 [1989], p. 53) do capital de autoridade. Uma das 

estratégias discursivas de reconhecimento científico que mais contribuem para a 

desvalorização de pesquisas “periféricas” – e dos agentes predispostos a investir 

tempo e esforço nelas – que ameaçam o “núcleo duro” da linguística é a naturalização 

da noção sociologicamente vaga de “artificialidade”.  

A artificialidade linguística, que não pode ser entendida fora dos embates 

travados pelo monopólio da autoridade glotopolítica, é percebida como o resultado 

(irrealista e ilógico) decorrente de práticas “invasivas” que interrompem ou alteram a 

irrefreável “deriva linguística”, produzindo uma rarefação no curso histórico das 

mudanças internas das línguas naturais. Segundo essa representação glotopolítica da 

natureza linguística, os prescritores e puristas, ao contrário de linguistas descritores e 

dos falantes comuns, constroem códigos normativos inspirados em normas objetivas e 

subjetivas antecedentes para logo impô-los arbitrária e antinaturalmente como língua 

única. 

O título do breve artigo de Marina Yaguello, Não Mexam com a Minha Língua! 

(1988), pode ser interpretado como uma dessas tentativas de desvalorização das 

práticas de tipo artificial – motivadas pelo ímpeto intervencionista do purismo linguístico 

– que vai na contramão da “natureza e [d]a realidade da linguagem” (YAGUELLO, 

2011, p. 273).   

A autora descreve essa condição particular nos seguintes termos: 

 

 

na língua se inscreve a passagem do tempo. Lentamente, 
inexoravelmente, a língua evolui. Mas, a cada instante de sua 
evolução, a língua, enquanto permanece viva, isto é, falada, 

realiza um sutil equilíbrio entre ganhos e perdas (YAGUELLO, 
2011, p. 271). 
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 Nesse discurso homeostático da linguagem – que inclui a representação de 

uma história natural, lenta e inexorável –, a pretensa naturalidade linguística é a 

contraparte da artificialidade, abrupta e ideológica. Em função disso, existem mudanças 

e variações (legítimas) inerentes à natureza das línguas que constituem a sua 

realidade. Mudanças e variações advindas de práticas prescritivas não fazem – ou não 

deveriam fazer – parte dessa realidade, pois são incompatíveis com o “equilíbrio 

natural” do devir linguístico.  

A atitude purista é, portanto, irracional, entre outras coisas, porque “nega o que 

está na natureza mesma da língua: a evolução, de um lado, e, do outro, a variação” 

(YAGUELLO, 2011, p. 273).  

A mudança linguística (ou melhor, a mudança reconhecida como natural pela 

teoria científica que Yaguello defende) “é movida por duas forças distintas: uma 

procede da língua mesma, é inerente à sua lógica interna; a outra procede da 

comunidade linguística e das condições sócio-históricas de seu devir” (YAGUELLO, 

2011, p. 273).  

Voltamos aqui a um modelo científico de objetivação linguística que distingue e 

reconhece uma dupla normatividade legítima (objetiva e subjetiva) inerente à história 

evolutiva e variável das línguas, ao passo que identifica as práticas prescritivas como 

estranhas ao sistema natural, excluindo-as das análises apropriadamente científicas. 

O privilégio outorgado à análise de um tipo específico de práticas linguísticas 

(normalmente inconsciente, consensual e, preferivelmente, advinda de “baixo” para 

“cima”), baseia-se em pré-noções doutas como a que pretende recuperar um passado 

sem conflitos (evolução, consenso, comunicação) anterior às intervenções ideológicas.  

Se é verdade que “a linguística nos tem ensinado que as línguas não podem ser 

decretadas, mas que são produtos da história e da prática dos falantes” (CALVET, 

2007, p. 85), é preciso reconhecer também que a representação da mudança 

linguística como um “devir”, vagaroso e espontâneo, mas eficiente do ponto de vista 

comunicativo e referencial, trata-se de um tipo particular de produto histórico 

(pre)dominante num setor do campo. Ele é sustentado por uma representação binária 

das práticas glotopolíticas (consenso/imposição, espontaneidade/intervencionismo, 

soluções intuitivas/objetivos ideológicos) e por uma teoria reducionista do poder: 
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as línguas sempre mudaram, porém mudaram de outra maneira: 
sem intervenção do poder, sem planejamento. Quando se estuda 
a história da escrita, por exemplo, verifica-se que na lenta 
evolução que vai dos primeiros cuneiformes mesopotâmicos aos 
silabários e depois aos alfabetos, é a prática social, em resposta 
às necessidades sociais, que desempenhou o papel motor. Da 
mesma maneira, o léxico das línguas sempre esteve em mutação, 
através da neologia espontânea ou do empréstimo. Sempre que 
novas realidades precisaram ser nomeadas, elas o foram sem 
dificuldades [...]. [A]pesar da multiplicação das línguas ser 
considerada por alguns como a maldição de Babel, a 
comunicação funciona em todos os lugares (CALVET, 2007, p. 
68-69). 

 

 

A visão diacrítica entre duas formas de gestão linguística proposta pela 

sociolinguística calvetiana sintetiza claramente essa lógica binômica e polar que 

consagra a oposição e faz aparente a distinção entre a história das interrupções sociais 

sobre essas mudanças naturais (gestão in vitro) e a história do fluxo natural das 

mudanças linguísticas (gestão in vivo): 

 

 

ao contrário da gestão in vivo, na qual a mudança se propaga na 
prática dos falantes por uma forma de consenso que é necessário 
estudar com precisão, a gestão in vitro deve, por sua vez, se 
impor aos falantes e, para isso, o Estado dispõe essencialmente 
da lei. [...] [A]s políticas linguísticas são geralmente repressoras e 
precisam, por essa razão, da lei para se impor (CALVET, 2007, p. 
74-75). 

 

 

A lógica naturalista considera o interesse pela normatividade como “o desejo de 

intervir nesses processos, de querer modificar o curso das coisas, de acompanhar a 

mudança e atuar sobre ela” (CALVET, 2007, p. 86) e, portanto, está fadada a 

vislumbrar nas práticas normativas uma pretensão interventiva de segundo grau 
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(posterior) em relação aos processos “naturais” (anteriores) que a (sócio)linguística 

desinteressadamente tenta distinguir para melhor descrever os processos. 

Disso decorre que, frequentemente, o planejamento (gestão in vitro), dentre 

outras práticas glotopolíticas, tenda a ser entendido como imitação ou réplica dos 

processos de mudança natural, isto é, da gestão in vivo. 

 

 

Os instrumentos de planejamento linguístico aparecem portanto 
como a tentativa de adaptação e de utilização in vitro de 
fenômenos que sempre se manifestaram in vivo. 
 
[...] 
 
a ação in vitro utiliza os meios da ação in vivo, inspira-se nela, 
mesmo que dela se diferencie ligeiramente. 
 
[...] 
 
o planejamento linguístico constitui in vitro uma espécie de réplica 
dos fenômenos produzidos continuamente in vivo. 
 
[...] 
 
as políticas linguísticas funcionam no modo da imitação, que elas 
tentam reproduzir in vitro o que acontece milhares de vezes in 
vivo na história das línguas (CALVET, 2007, p. 71-160,  grifos do 
autor). 

 

 

O erro metodológico que supõe consagrar a separação teórica entre práticas 

naturais e artificiais fecha, a priori, a possibilidade de analisar a história política da 

produção de formas de conhecimento linguístico a partir da análise das relações entre 

poder e saber extraordinariamente numerosas, sutis e múltiplas (FOUCAULT, 2013 

[1973], p. 147). 

Chama bastante a atenção que muitas das propostas teóricas de objetivação 

dos processos (sócio)linguísticos invoquem as condições sócio-históricas para explicar 

a “realidade linguística” e, paralelamente, excluam do modelo explicativo as ações 

denominadas prescritivas que, como outras práticas glotopolíticas, são elementos 

constitutivos da natureza social dessa realidade. 
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Uma das consequências teóricas das análises (sócio)linguísticas incomodadas 

com a suposta artificialidade de certas práticas glotopolíticas, consiste em considerá-

las intervenções ineficazes perante a força dos processos internos da língua ou frente 

às atitudes espontâneas e inconscientes dos falantes. As ações voluntaristas sobre as 

línguas seriam, nessa esteira, imposições irrealistas e pouco efetivas, “porque, 

qualquer que seja a força dos esforços conjugados das diferentes instâncias de 

repressão linguística [...], nunca ninguém deteve a evolução de uma língua, a não ser 

deixando de falá-la” (YAGUELLO,  2011, p. 273). 

Inclusive, para alguns linguistas, as ações impositivas podem se converter num 

obstáculo para a descoberta das normas linguísticas “naturais”: 

 

 

quase tudo o que se tem escrito sobre língua padrão (ou norma 
linguística) no Brasil está prejudicado por uma atitude normativa e muito 
subjetiva, que procura impor à sociedade um padrão, em lugar de 
procurar descobrir o padrão, ou os padrões naturalmente constituídos 
na sociedade (RODRIGUES, 2004, p. 15, grifos nossos). 

 

 

Se as disciplinas linguísticas entendidas como o conjunto de práticas reflexivas 

devem tender a desmitologizar suas próprias formas de fazer ciência (HARRIS, 1981; 

CAMERON, 2005; BAGNO, 2013 [1999]; MORENO CABRERA, 2011), quer dizer, 

procurar questionar a experiência dóxica produto das posições relacionais ocupadas, é 

preciso começar por desconstruir o mito erudito da ciência pura, ou seja, 

desinteressada, fundamento da descrição objetiva dos fatos “naturais” que vê numa 

classe de práticas normativas (puristas, autoritárias, planejadas) uma impertinência que 

obstaculiza o progresso científico. 

Nesse sentido, pensar as intervenções linguísticas, seja qual for a forma que 

assumam, como práticas glotopolíticas permite compreender como os agentes – quer 

se trate de simples “usuários” da língua quer se trate de “profissionais” autorizados –, 

nas suas relações, conformam e transformam um espaço de lutas científicas (e sociais) 

a propósito da construção de objetos legítimos como as línguas.  
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Neste nível de análise, é possível afirmar que descrição e prescrição revelam 

ser aspectos de uma única (e normativa) atividade: “uma luta por controlar a língua ao 

definir sua natureza” (CAMERON, 1995, p. 8, grifos da autora). 

 

 

2.7 POSIÇÕES RELATIVAS E AGENTES AUTORIZADOS  

  

 

A determinação de normas linguísticas condizentes com critérios de objetividade 

e validade não é mera consequência do acúmulo gradual de resultados de pesquisas 

obtidos pela chamada comunidade científica. Os (grupos de) agentes em posição de 

produzir efeitos de universalização de um modelo formalizado de conhecimento 

linguístico dependem, em grande medida, da diferenciação e da autonomia relativas 

estabelecidas à custa de outros (grupos de) agentes glotopolíticos. Os investimentos 

materiais e simbólicos feitos pelos agentes estão associados ao acesso à propriedade 

(ou ao usufruto) dos meios de produção e difusão que os colocam em (melhores ou 

piores) condições de travar inúmeras “luta[s] para fazer reconhecer uma maneira de 

conhecer (um objeto e um método)” (BOURDIEU, 2008 [2001], p. 89)73.  

A análise relacional dos universos glotopolíticos especializados, dentre eles o 

(sub)campo das disciplinas linguísticas, permite reconhecer como os agentes 

constituem nas suas práticas os sentidos dos lugares (cf. BOURDIEU, 2010 [1989], p. 

141) legítimos (anteriores, atuais ou potenciais). Ou seja, como estabelecem distinções 

significantes (sentido das distâncias e dos limites) entre diversos espaços de pontos de 

vista (parciais e desigualmente equipados material e simbolicamente) concorrentes 

pelo direito de (des)naturalizar as representações glotopolíticas que (se) constituem 

(n)a realidade linguística.  

                                                           
73

 Com efeito, se, como acreditamos, o grau de autoridade glotopolítica depende das posições relativas 
(sempre passiveis de serem transformadas) no momento histórico analisado, seria possível construir 
uma leitura crítica das práticas glotopolíticas, tanto daquelas que contribuem para 
naturalizar/institucionalizar determinados “centros de autoridade” quanto daquelas caracterizadas pela 
(des)construção desses “centros”. 
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As distinções significantes são materializadas discursivamente na explicitação 

de designações classificatórias mais ou menos oficiais (profissionais, socioculturais, 

institucionais, etc.) que tendem a (re)organizar as relações glotopolíticas, ligando as 

posições dos (grupos de) agentes a um conjunto pertinente de aptidões e atitudes. 

Observemos o lugar de destaque que essas distinções significantes ocupam na 

descrição da competência (no duplo sentido do termo) do linguista profissional feita por 

Aléong: 

 

 

a partir do material bruto – os sons –, o falante produz enunciados 
com o auxílio de regras de organização e de seriação de 
elementos linguísticos. A tarefa do linguista consiste em distinguir, 
descrever e explicar o funcionamento dessas regras. Os 
resultados de tal análise constituem um conjunto de juízos de 
fatos que nada têm que ver com os juízos de valor ou os 
preceitos que podem derivar da existência de um código 
linguístico erigido pela sociedade como uso prescritivo ou 
recomendado. O objeto da linguística é aquilo que se diz e não 
aquilo que, segundo certos critérios, se deveria dizer (ALÉONG, 
2011, p. 150, grifos nossos). 

 

 

No enunciado são marcados os traços distintivos – distinções significantes – 

mediante a associação unívoca entre (grupos de) agentes legítimos (“o linguista”, “a 

linguística”), práticas legítimas (“descrever”, “distinguir” e “explicar”) e objetos legítimos 

(“as regras”, “os juízos de fato”, “aquilo que se diz”), produzindo um reordenamento, no 

plano discursivo, do espaço hierarquizado de posições74.  

Em outra passagem do artigo de Aléong, as distinções são reforçadas pela 

contraposição de práticas glotopolíticas. O ponto de vista “estritamente” linguístico 

circunscreve o raio de ação legítimo, provocando uma subordinação dos problemas e 

afazeres ditos menores. A exclusão de qualquer vestígio de prescritivismo na 

observação e na descrição científicas dispensaria o linguista autêntico da tarefa de 

“estipular deveres em matéria de uso” (RAJAGOPALAN, 2011, p. 122). 

                                                           
74

 Observe-se o funcionamento das reformulações parafrásticas que vinculam o linguista “autêntico” à 
cientificidade dos objetos de interesse, produzindo efeitos de hierarquia e oposição entre práticas 
descritivas e prescritivas (“juízos de fatos” vs. “juízos de valor”, “o que se diz vs. o que se deveria dizer”).  
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Pela consagração do método científico legítimo (observação e análise do “real 

linguístico”) reduzem-se os escopos da gramaticologia e da educação linguística, 

limitando suas respectivas competências aos assuntos de caráter corretivo: 

 

 

o real linguístico, por mais diferente que possa ser de 
determinado código, não deixa de responder a coerções 
linguísticas e sociais que podemos observar e analisar. É o que 
faz a linguística desde o início do século XX, deixando o problema 
da correção da língua para os gramáticos e professores de língua 
(ALÉONG, 2011, p. 169, grifos nossos). 

 

 

Nas tramas discursivas que envolvem os enunciados acima analisados e que 

aparentemente dizem respeito a assuntos de ordem metodológica (descrição e 

prescrição) é possível reconhecer as marcas dos confrontos polêmicos e antagônicos 

de conservação e subversão das instâncias de reconhecimento científico que, 

produzindo efeitos de normatividade, esboçam, nos universos do “dizível”, os limites do 

poder-dizer sobre as formas legítimas de produção de conhecimento linguístico.   

Contudo, onde reconhecemos uma relativa estabilização das posições 

glotopolíticas (linguistas, gramáticos, professores, falantes, etc.) também devem ser 

reconhecidas zonas de dispersão e instabilidade enunciativa nas quais as hierarquias 

inscritas na dualidade normativa – descrição vs. prescrição – falham e se deslocam. 

Esses conjuntos complexos de enunciados, desiguais e contraditórios, que 

distinguiremos teoricamente a partir do conceito de formação discursiva75 estão 

delimitados por fronteiras tênues e opacas que colocam em tensão as regularidades e 

estabilidades dos discursos de autoridade sobre a norma linguística. 

                                                           
75 A formação discursiva – matriz de constituição de sentidos e de identificação subjetiva – “funciona 

como um princípio de aceitabilidade discursiva para um conjunto de formulações (o que pode e deve ser 
dito) e, ao mesmo tempo, como um princípio de exclusão do não-formulável” (ORLANDI, 1988, p. 109). 
Contudo, sendo que a pluralidade contraditória é a lei de existência e o princípio de historicidade de todo 
discurso, se faz necessário apreender, no trabalho de análise, os efeitos de identificação (tomadas de 
posição glotopolítica assumidas ou negadas como tais) inscritos nas dominâncias, antagonismos, 
alianças, recobrimentos e rupturas derivadas dos jogos entre formações discursivas que circulam nos 
campos glotopolíticos. 
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As complexas relações que ligam as condições sócio-históricas de formação e 

transformação dos campos glotopolíticos às regionalizações discursivas nas quais se 

inscrevem as práticas de legitimidade normativa não são transparentes nem estáveis. 

Daí que a cisão antagônica que elas aparentam manifestar nunca se materializa 

completa e definitivamente. 

 

 

2.8 NOS ENTREMEIOS DO DISCURSO DE AUTORIDADE: A EMERGÊNCIA DO 
NORMATIVISMO LÓGICO 

 

 

No intuito de identificar marcas significantes do funcionamento discursivo 

operado nas/pelas práticas glotopolíticas (prescritivas/descritivas) no interior do 

(sub)campo das disciplinas linguísticas, retomaremos o labiríntico artigo Usos, 

Julgamentos e Prescrições Linguísticas (REY, 2011) para examinar o reconhecimento 

atribuído às distintas posições glotopolíticas e os deslocamentos nas matrizes de 

significação que contribuem para (re)definir as formas legítimas de intervenção 

normativa enquanto práticas científicas autorizadas.  

No texto de Rey, evidencia-se um posicionamento crítico tanto em relação ao 

indutivismo dos linguistas descritores como em relação aos métodos hipotético-

dedutivos dos formalistas. Porém, as inconsistências teórico-metodológicas – 

incoerência, estreiteza, rigidez – e os fundamentos antiéticos – autoritarismo, 

intolerância, seletividade, hipocrisia, agressividade – dos “puristas” (REY, 2011, p. 138) 

são os focos de contestação predominantes76. 

Na aparente recusa à “construção ideológica da norma” (REY, 2011, p. 116) em 

prol de uma abordagem científica da “pluralidade evidente de normas objetivas” (REY, 

                                                           
76

  Rey nega a influência recíproca entre as atitudes avaliativas dos falantes e as prescrições, afirmando 
que a norma prescritiva é uma construção secundária. Desse modo, “os juízos sociolinguísticos 
espontâneos, longe de serem o resultado e a aplicação de uma norma ditada e prescritiva, são a fonte e 
o fundamento da mesma” (REY, 2011, p. 128). 
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2011, p. 140, grifos do autor), evidenciam-se fissuras enunciativas que desestabilizam 

os significados atribuídos às práticas interventivas.  

Nessas interseções e entrecruzamentos discursivos que diluem os limites entre 

o normal e o normativo – oposição binária recalcada no (sub)campo da 

(sócio)linguística contemporânea em que o ponto de vista reysiano se inscreve – é que 

se torna possível (ou enunciável) admitir que “a norma prescritiva poderia 

perfeitamente ser diferente sem prejuízo para o sistema” (REY, 2011, p. 125). 

Deborah Cameron (1995) explica esse paradoxo inscrito no discurso científico 

da linguística fazendo referência aos casos em que os linguistas profissionais se 

encontram em uma clara posição impositiva, como acontece, por exemplo, no campo 

do planejamento linguístico: 

 

 

presumivelmente, este tipo de esforço normativo é considerado 
aceitável entre os lingüistas porque se baseia em conhecimento 
científico especializado. No entanto, há um critério duplo aqui: 
aparentemente, é o “prescritivismo” dos outros que os lingüistas 
acham deplorável; suas próprias prescrições especializadas 

devem receber um status diferente (CAMERON, 1995, p. 7-8). 
 

 

A enunciabilidade da coexistência tensa de propriedades prescritivas e 

científicas das práticas de objetivação dos linguistas desestabiliza contraditoriamente a 

rede de representações glotopolíticas que identificam as instâncias de autoridade 

normativa77, sobretudo entre os (grupos de) profissionais normatizadores, tendo em 

vista que suas ações devem paradoxalmente – sobretudo no campo da pedagogia – 

“retomar e contestar o normativismo” (GENOUVRIER, 1969 apud REY, 2011, p. 131).  

As representações glotopolíticas sobre os loci legítimos de produção normativa 

são marcadas no texto de Rey pela distinção das atitudes de intervenção linguística. 

Segundo ele, as “ações normativas (não puristas)” (REY, 2011, p. 131, grifos nossos), 

ao contrário do prescritivismo infundado próprio dos conservadores, são, na maioria 

                                                           
77

 A autoridade normativa (produto das tensões internas e pressões externas que conformam os campos 
glotopolíticos) não tem existência a priori. Funda-se no valor relativo das propriedades distintivas (capital 

de autoridade) desigualmente distribuídas entre os (grupos de) agentes glotopolíticos em relação. 
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dos casos, “obras de reformuladores preocupados com a eficácia social” (REY, 2011 

[1972], p. 131, grifos nossos). Portanto, seria recomendável que o papel normativizador 

(“não purista”) não fosse desempenhado por certos linguistas – clara referência aos 

formalistas – que isolados “na abstração do sistema permitiram e, em seguida, 

prolongaram o purismo” (REY, 2011, p. 140) e muito menos pelos puristas, pois eles 

veem nas transgressões do seu modelo de escassa coerência e alta seletividade um 

perigo para o sistema mesmo da língua. 

Qual seria então o locus legítimo que emerge entre o descritivismo e o 

prescritivismo? 

A posição relacional de Rey fica mais explicita no final do artigo: 

 

 

o purismo, solução preguiçosa na medida em que precisa ignorar 
todo o conhecimento científico da língua para melhor recusar a 
realidade do uso, deveria ceder seu lugar a um intervencionismo 
motivado e explícito ou se resignar a ser apenas um discurso 
ornamental e sem efeito (REY, 2011, p. 140, grifos nossos). 

 

 

O enunciado anterior revela muito mais do que a preguiça e a ignorância do 

purismo. Revela, principalmente, que uma das principais estratégias coletivas de 

subversão ou conservação da autoridade glotopolítica consiste no reordenamento das 

relações entre agentes (interessados na normatividade) por meio da hierarquização 

dos tipos e volumes de capital significativo. Ou seja, por meio da distinção entre a 

competência fundada na ciência e a vontade de intervenção infundada. A pretensão de 

colocar-se e de colocar os adversários (principalmente os gramáticos tradicionais) nos 

seus devidos lugares demonstra que, no espaço de posições que conforma o 

(sub)campo glotopolítico das disciplinas linguísticas, as instâncias de autoridade 

normativa – aquelas que reivindicam credibilidade e às quais é outorgado o crédito em 

questões de ordem linguística – constituem um alvo de interesse cuja manifestação se 

faz presente em cada prática glotopolítica (nomeação, negação, afirmação, 

silenciamento, reivindicação, elogio ou escárnio) que contribui para (des)estabilizar e 
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(re)significar continuamente os sentidos que os agentes atribuem a esses loci 

legítimos.  

É nesses confrontos pela (des)valorização de formas específicas de 

competência científica – como quando se proclama insuficiências e incapacidades do 

objetivismo (positivista ou formalista) e do subjetivismo (purista) – é que se torna 

enunciável e reconhecível um novo tipo de prática normativa, no entanto, 

cientificamente legitimada: o intervencionismo motivado e explícito.   

Esse novo tipo de prática glotopolítica deveria, de acordo com Rey, tomar o 

lugar (cedido!) pelo purismo preguiçoso, que ignora e despreza, isto é, que não 

reconhece a realidade dos usos.  

As transformações apreendidas nos gestos de análise/interpretação dos 

enunciados colocam em evidência certas transformações no estado das relações 

glotopolíticas (ligados às posições dos agentes e ao valor das suas competências, seu 

capital). Transformações estas necessárias para produzir novos efeitos de sentido (e 

de poder) que promovam a legitimidade de novas instâncias de autoridade ao 

reconhecerem outros “regimes de normatividade” (cf. DEL VALLE, 2014, p. 101). 

Portanto, como conclui o próprio Rey (2011, p. 140, grifos nossos), já “[n]ão se 

trata de rejeitar toda norma – nenhuma sociedade pode abrir mão delas –, mas sim de 

fiscalizar sua construção com a análise científica”. 

Os efeitos teóricos desse discurso legitimador do intervencionismo científico e 

das representações glotopolíticas (lugares legítimos, modos de produção, aquisição, 

natureza do objeto, etc.) podem ser reconhecidos em diferentes regiões do campo 

glotopolítico. Por exemplo, no âmbito da “lusofonia brasileira”, no chamado ao esforço 

conjunto de aproximação normativa proposto, entre outros, por Carlos Alberto Faraco, 

para superar o quadro de “verdadeira esquizofrenia linguística” nacional decorrente da 

“distância entre a norma culta e o padrão artificialmente forjado” (FARACO, 2004, p. 

43)78.  

                                                           
78

 A natureza artificial, apenas observada no padrão, parece indicar que a norma culta teria um estatuto 
ontológico diferenciado – ou ao menos uma existência menos artificial – mais próxima da “realidade dos 
usos” de que falava Rey. 
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Aludindo à norma culta e ao padrão, conceitos que “não são, de fato, 

intercambiáveis” (FARACO, 2011, p. 260)79, Faraco encontra na origem social dos 

“codificadores”, “guardiões e cultores” motivos para explicar a proximidade entre 

ambos. Mas adverte que: 

 

 

se esse é um fator de aproximação, é também um fator de 
tensão, porque o inexorável movimento histórico da norma culta 
tende a criar um fosso entre ela e o padrão, ficando este padrão 
cada vez mais artificial e anacrônico, se não houver mecanismos 

socioculturais para realizar os necessários ajustes (FARACO, 
2004, p. 42, grifos nossos). 

 

 

A leitura deslinearizada do enunciado (em sua qualidade de acontecimento80) 

permite vislumbrar o funcionamento de uma rede de relações associadas a formações 

discursivas que se entrelaçam produzindo efeitos de normatividade.  

Ditas relações podem ser expressas nos seguintes termos: 

a) A deriva natural da linguagem: a norma culta segue um inexorável 

movimento histórico; 

b) A artificialidade do prescritivismo purista: o padrão se torna artificial 

e anacrônico; 

c) O intervencionismo motivado e científico: os mecanismos 

socioculturais que realizam os ajustes necessários para reduzir a tensão entre a 

norma culta e o padrão. 

O intervencionismo motivado e explícito (REY, 2011) que surge como um 

entrelugar deslocado do naturalismo descritivo – tolerante com as mudanças “internas” 

                                                           
79

 Faraco (2004, p. 42) usa a expressão norma culta para designar os “fatos de língua” que o “grupo 
social mais diretamente afeito às atividades de escrita” – “parcela da população que mais direta e 
intensamente lida com a cultura escrita” – “usa correntemente em situações formais de fala e na escrita”. 
A norma padrão, por sua vez, pode ser entendida como uma realidade léxico-gramatical e relativamente 
abstrata, em cuja codificação há um processo de apagamento muito saliente de marcas dialetais. 
 
80

 Pêcheux (2010 [1990], p. 17) define acontecimento como “um ponto de encontro entre uma atualidade 
e uma memória”.  
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do sistema e com as mudanças “externas”, espontâneas e inconscientes da 

comunidade de fala – e do artificialismo prescritivo – ideologicamente suspeito por 

causa de suas recomendações arbitrárias – atesta o interesse pela normatividade no 

campo das disciplinas linguísticas, no sentido de implicar necessariamente, embora 

não tenha sido advertida totalmente por alguns cientistas81, uma postura interventiva 

que “é, de fato, de natureza política” (FARACO, 2004, p. 59).  

Contudo, a explicitação ideológica de um projeto político-linguístico – sob risco 

de ser identificado com um prescritivismo como qualquer outro – deve buscar o 

(re)conhecimento de seus objetivos (e de seus objetos) científicos em outras 

interseções do espaço glotopolítico, inclusive em setores menos especializados. Nesse 

sentido, uma boa parte do trabalho de legitimação consiste em demonstrar o caráter 

universal (ou pelo menos nacional) de um problema particular (e de suas soluções), 

convertendo-o em um problema social, público e oficial. 

 

 

Teremos nós – linguistas, gramáticos, professores, autoridades 
educacionais, meios de comunicação social, usuários do padrão 
em geral – de travar uma guerra ideológica ao normativismo. E, 
ao mesmo tempo, flexibilizar as referências padronizadoras, 
incorporando mudanças que já se generalizaram (FARACO, 
2004, p. 44, grifos nossos). 

 

 

A permanência (re)atualizada, no (sub)campo das disciplinas linguísticas82, 

dessa “guerra ideológica” entre o intervencionismo tradicional83 e um novo tipo de 
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 É evidente que a condição inerentemente política das práticas de intervenção linguística continua a 
provocar tensões no interior do (sub)campo científico, já que nem todos os modelos teóricos que 
enaltecem o caráter estritamente linguístico conseguiram (ou conseguem) incorporar satisfatoriamente 
tal condição. O entrelugar que o normativismo científico ocupa nessa regionalização interdiscursiva pode 
ser interpretado como uma tentativa de articulação político-linguística. 
 
82 De fato, a desnaturalização parcial da arbitrariedade conceitual do chamado purismo linguístico não é 

resultado de um insight epistemológico advindo de uma teoria da linguagem, mas produto de uma 
multiplicidade de programas de pesquisa que, articulando análises linguísticas a perspectivas 
sociológicas, antropológicas, etnográficas e psicossociais (dentre outras perspectivas possíveis) 
constituíram novos modelos explicativos do funcionamento linguístico em sociedade. 

83
 Esse tipo de prescritivismo, afirma Monteagudo (2011, p. 43), “acha-se associado à sobrevivência de 

estruturas sociais e esquemas de valores autoritários e discriminatórios e repousa num emaranhado de 
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intervencionismo pode ser vislumbrado na distinção que Monteagudo introduz em um 

artigo84 publicado em 2011, cuja última seção leva o título de Do Prescritivismo 

Preconceituoso ao Normativismo Racional: 

 

 

nas últimas décadas, vem surgindo um novo tipo de normativismo 
crítico e racional [...] que não nega a necessidade de regulação 
das línguas, chegando a denunciar a negativa de certas teorias 
linguísticas “científicas” de tratar o problema [...]. Essa nova visão 
demanda uma justificação inteiramente nova da prescrição 
linguística, tentando comprometer os linguistas no fomento de 
uma cultura linguística depurada de preconceitos e oposta à 
manutenção de relações de dominação social. Os linguistas não 
só não devem desprezar a colaboração nas tarefas e nos debates 
normativos, como têm que participar ativamente de ambos 
(MONTEAGUDO, 2011, p. 43, grifos nossos). 

 

 

A “nova visão” e as “novas justificativas” do normativismo de que fala 

Monteagudo exigem uma reformulação do campo semântico do conceito norma85 

(BAGNO, 2013 [1999]) e a construção de ferramentas teóricas para “estabelecer (no 

espaço social nacional) uma política linguística racional e transparente” (BAGNO, 2013 

[1999], p. 25) – bem informada e esclarecida – que, caso contrário, acabará sendo 

substituída por uma política difusa, confusa e retrógrada (BAGNO, 2013 [1999]). 

Dessa contestação crítica dos postulados não científicos e dos preconceitos 

linguísticos e sociais surge, na visão de Monteagudo (2011, p. 45), 

 

 

um normativismo crítico e informado, esclarecido quanto a seus 
objetivos e métodos de trabalho e informado, respeitoso com a 
diversidade linguística, as identidades e as atitudes que se 

                                                                                                                                                                                           
preconceitos que afinal convertem a variedade padrão num elemento chave da hegemonia e do controle 
em mãos de um grupo de prestígio e a tornam um pesado fator de exclusão sociocultural”.  
 
84

 O artigo leva o título de Variação e Norma Linguística: Subsídios Para uma (Re)visão. 
 
85

 Marcos Bagno, na edição ampliada e revista do seu livro Preconceito Linguístico, afirma ter 
abandonado “definitivamente a expressão „norma culta‟ por causa das muitas ambiguidades que ela 
implica” (2013 [1999], p. 11). 
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associam com esta, promotor da flexibilidade e da integração, e 
cuidadoso não só em não assumir, mas em combater os 
preconceitos, na busca de um tratamento equitativo e racional 
dos problemas. 

 

 

A emergência do normativismo racional86 (MONTEAGUDO, 2011, p. 42) 

enquanto projeto científico de regulação linguística tem a particularidade de explicitar, 

não apenas interesses epistemológicos que norteiam suas ações, mas também os 

parâmetros éticos e políticos que, inevitavelmente, os atravessam. Neste ponto, cabe 

frisar que o risco de descapitalização que a visibilidade dos interesses “extra-

científicos” pode acarretar obriga o agente glotopolítico a elaborar estratégias de 

distinção destinadas a demarcar a devida distância com respeito aos “prescritores” sem 

fundamentos.  

Sancionar as diferenças, demarcar as qualidades e os atributos significativos 

que minimizem as possibilidades de confundir ou identificar a normatividade racional 

com o purismo acientífico é uma das formas particulares que toma, no campo 

glotopolítico das ciências, o “trabalho de naturalização que todo grupo tende a produzir 

em vista de se legitimar, de se justificar plenamente a sua existência” (BOURDIEU, 

2010 [1989], p. 157). 

Vejamos esquematicamente, mediante o recenseamento das qualidades e 

atributos retirados do discurso científico, os efeitos de distinção entre os dois tipos de 

práticas glotopolíticas. 

 

PRÁTICAS NORMATIVAS 

Normativismo científico Normativismo purista 

CRÍTICO PRECONCEITUOSO 

RACIONAL  ACIENTÍFICO 

PLANEJADO DIFUSO 

TRANSPARENTE CONFUSO 

                                                           
86

 Monteagudo (2011, p. 46) assume a defesa de um “prescritivismo funcional e ilustrado”, cujos traços 
característicos são: o relativismo, a gradação e a elasticidade. 
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ELÁSTICO RETÓGRADO 

RELATIVISTA CONSERVADOR 

BEM-INFORMADO ANTIQUADO 

MOTIVADO REACIONÁRIO 

FUNCIONAL  ARTIFICIAL 

ILUSTRADO DOGMÁTICO 

EXPLÍCITO ESTÉRIL 

FLEXÍVEL RÍGIDO 

FUNDAMENTADO ANACRÔNICO 

ESCLARECIDO MÍTICO 

GRADUADO ARCAICO 

EQUITATIVO AUTORITÁRIO  

NOVO TRADICIONAL 

 

TABELA I –– Efeitos de distinção 

 

Pelo visto até aqui, tudo parece indicar que a explicitação dos interesses 

científicos, no que tange aos processos de objetivação linguística, (re)significa as 

próprias práticas e representações glotopolíticas dos agentes detentores de um certo 

capital de autoridade, transformando a configuração do campo na medida em que 

determinadas práticas ignoradas, negadas ou desprezadas, até então, se impõem e 

adquirem legitimidade. A análise relacional pode, nesse aspecto, contribuir para 

compreender os efeitos de sentido e de poder no interior do campo glotopolítico do 

espanhol (tópico do Capítulo 3) especialmente nos focos de conflitos (de interesses) 

onde está em jogo o estatuto de legitimidade da produção e dos produtores de 

conhecimento linguístico. 
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3 O CAMPO GLOTOPOLÍTICO DO ESPANHOL 

   

 

No capítulo anterior analisamos um tipo particular de práticas glotopolíticas 

produzidas em uma interseção do campo glotopolítico, o (sub)campo das disciplinas 

linguísticas. Demos atenção principalmente aos focos de conflitos de interesses 

inseparavelmente epistemológicos e políticos em torno da definição de norma e 

autoridade normativa. Abordamos principalmente como a dicotomia entre a norma 

descritiva e a norma prescritiva constitui, no nível restrito do campo de produção 

especializada, um tipo particular de luta para definir o valor dos critérios considerados 

legítimos.  

É com base nesses resultados que pretendemos, neste capítulo, explicitar as 

relações entre posições concorrenciais e propriedades significativas que permitem 

construir um espaço teórico objetivado que denominamos campo glotopolítico do 

espanhol. Nessa delimitação, destacaremos como a Real Academia Espanhola (RAE), 

por intermédio do acúmulo inicial de capital glotopolítico, foi ocupando uma posição 

predominante na pluralidade de mercados linguístico do século XVIII. A análise centra-

se nesse período, porém as referências às condições históricas e aos efeitos das 

práticas analisadas permitem fazer associações com outros momentos da história do 

campo. 

 

 

3.1 ESPAÇO DE POSIÇÕES E TOMADAS DE POSIÇÃO GLOTOPOLÍTICAS 

 

 

Luis Fernando Lara (2011, p. 317) elenca quatro momentos da história do 

espanhol que mais têm contribuído para definir as ideias que os falantes possuem 

sobre a língua. O autor esclarece que, ao longo dos séculos, muitos pensadores, 

escritores e filólogos participaram dessa determinação, mas que as Glosas 
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Emilianenses e Silenses, a atividade textual de Alfonso X, “El Sabio”, a obra de Antonio 

de Nebrija e a fundação e posterior atividade da RAE foram momentos particularmente 

determinantes do imaginário coletivo dos hispanofalantes. 

Sem dúvida, cada um desses momentos deve ocupar um lugar destacado no 

conjunto de pesquisas que visam melhor compreender a formação histórica das ideias 

linguísticas sobre o espanhol que circulam nas sociedades. Porém, nenhum 

empreendimento investigativo que almeje tal compreensão pode esquecer de incluir 

nas análises os investimentos materiais e simbólicos de agentes que, estando 

excluídos dos circuitos de produção especializada, participam, por intermédio de suas 

práticas, de lutas incessantes para reforçar ou abalar as representações glotopolíticas 

que fazem parte do campo relacional. 

Por isso, é preciso considerar nas pesquisas glotopolíticas os investimentos 

materiais e simbólicos tanto daqueles que, sendo detentores de um volume significativo 

de capital de autoridade, apresentam posições e disposições antagônicas, mas 

objetivamente complementares, como daqueles que, desprovidos de competências 

legítimas suficientemente significativas, demostram, por intermédio de suas pretensões 

(busca da conformidade com os modelos exemplares, dispêndio de tempo e dinheiro 

para consumir e adquirir bens legítimos, disposições para apreciar e avaliar 

positivamente recomendações, prescrições, vereditos, etc.), a adesão aos valores 

(pre)dominantes e o reconhecimento das instâncias de autoridade87.  

Acreditamos que futuras contribuições nessa direção possam contribuir para 

ampliar e aprofundar modelos objetivados dos campos glotopolíticos. Dito isto e atendo 

àquilo que diz respeito aos interesses desta pesquisa e aos limites impostos pelo 

dispositivo analítico, privilegiaremos nesta fase da análise o último dos elementos 

destacados pelo linguista mexicano: a posição da RAE no campo de produção de 

conhecimento linguístico.  

Essa ênfase se deve principalmente a que, ao discriminar o peso relativo dos 

agentes a partir da distribuição assimétrica de propriedades eficientes, notamos haver 

posições que, de um só lugar, condicionam todo o espaço de diferenças pertinentes. 

                                                           
87

 A pretensão dos excluídos é a forma suprema de reconhecimento, já que contribui para produzir e 
reproduzir a distinção dos agentes em posições dominantes, diferença arbitrária e desconhecida – 
portanto, reconhecida como necessária (cf. BOURDIEU, 2008 [1972], p. 183). 



93 
  

Neste sentido, o quantum de força glotopolítica – ou de capital de autoridade – 

derivado dos investimentos realizados em nome da RAE marca, por si só, uma posição 

significativa que não pode ser desconsiderada na análise relacional. Dado que o capital 

de autoridade é obtido e mantido por meio do controle de posições que permitem 

controlar, por sua vez, outras posições, o peso exercido pela RAE sobre o conjunto do 

campo – tanto sobre o “polo leigo”88 quanto sobre o “polo científico”89 – converte a 

instituição em um locus glotopolítico privilegiado para analisar/interpretar os conflitos de 

interesse ao redor da norma linguística e da autoridade normativa.  

Falar em posição predominante não implica, contudo, admitir a preexistência de 

uma identidade ontológica ou originária que tivesse garantido, já desde os tempos 

fundacionais, a legitimidade irrefutável das competências acadêmicas. Pelo contrário, 

sua presença em diversos mercados linguísticos – assim como suas estratégias de 

defesa corporativa orientadas para conservar essa presença – é, pelo próprio 

dinamismo do campo glotopolítico, sempre instável. Por este motivo, e para evitar a 

naturalização da autoridade normativa de uma instituição que age sobre o campo, mas 

que também é um espaço concorrencial habitado por interesses (nem sempre 

convergentes), faz-se necessário explicitar as condições glotopolíticas e as estratégias 

coletivas (reconversões, alianças, rupturas, etc.) que definem (relacionalmente) a 

posição da RAE no espaço multidimensional de posições e de tomadas de posições. 

Caso contrário, corre-se o risco de contribuir para consagrar sub-repticiamente, por 

meio do registro e da constatação dos dados construídos, a ordem glotopolítica 

estabelecida, excluindo da análise as condições que contribuíram para legitimar as 

hierarquias garantidoras de dita ordem. 

 

 

                                                           
88

 Representado pelos agentes mais desprovidos de autoridade (social, cultural, etc.) para impor como 
legítimos seus próprios produtos linguísticos e por aqueles que, ao possuírem uma bagagem incompleta 
de conhecimento prático ou metalinguístico (como no caso do habitus linguístico do estudante 
estrangeiro submetido a processos de aquisição/aprendizagem intermitentes ou descontínuos), 
procuram nas normas acadêmicas referências de autoridade para orientar seus comportamentos e 
atitudes linguísticos.  
 
89

 Representado pelos (grupos de) agentes vinculados a centros de produção de conhecimento 
(universidades ou organizações de pesquisa vinculadas a Estados e/ou a entidades privadas) e 
detentores de uma competência técnico-científica. 
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3.2 OS CIRCUITOS DE LEGITIMAÇÃO E A PRODUÇÃO DE AUTORIDADE 
NORMATIVA 

 

 

Todo campo é um campo de produção. Logo, para compreender as relações 

de força que conformam e transformam o campo glotopolítico do espanhol é preciso 

considerar todo o trabalho (simbólico e material) destinado a gerar condições 

favoráveis para o desenvolvimento de modos de produção específicos. O valor dos 

objetos resultantes dessa produção – noutras palavras, a importância (no sentido de 

relevância social e econômica) a eles atribuída num determinado mercado 

linguístico – não é resultado dos ajustes de um sistema autorregulado nem o reflexo 

da coincidência miraculosa e aleatória de preferências individuais. Ela deriva desse 

trabalho interventivo e interativo, cuja eficácia, por sua vez, dá-se em função da 

posse de propriedades pertinentes e eficientes no campo glotopolítico e nos 

diversos mercados linguísticos que nele se constituem.  

Os produtos normativos (dicionários, ortografias, gramáticas, livros didáticos, 

guias de correção, livros de estilo, etc.) adquirem seu valor (e seu sentido), 

portanto, em suas relações com os mercados linguísticos onde são geradas as 

“leis” de formação de preços. Essa dependência faz com que a produção 

glotopolítica em seu conjunto seja irredutível ao trabalho de fabricação propriamente 

dito (tempo de produção, custo dos materiais, processos de impressão e 

encadernação, etc.). Ela não se completa verdadeiramente sem o trabalho coletivo 

de produção do valor dos agentes produtores e dos modos de produzir.  

O reconhecimento da autoridade delegado a um produto normativo (como 

um dicionário) ou instituição glotopolítica (como a RAE) não advém da soma das 

propriedades (incorporadas, objetivadas ou institucionalizadas) detidas 

individualmente por cada um dos autores ou membro(s) respectivamente. Por se 

tratar de uma autoridade delegada, a eficácia do conjunto de poderes de espécies 

diferentes (social, cultural, político, econômico, etc.) necessários para produzir o 

reconhecimento de uma dada forma de produção, isto é, produzir a crença no valor 
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dos produtos e dos produtores, reside na relação com os mercados linguísticos90 e, 

portanto, na relação com a clientela dotada de disposições e aptidões para avaliar e 

apreciar os objetos e os discursos normativos a eles associados. 

Isso significa, de certo modo, que a garantia institucional de qualidade dos 

bens glotopolíticos – ao mesmo tempo objetos econômicos e simbólicos – não está 

realmente assegurada sem um sistema de legitimação que produza e consagre, 

não apenas o valor econômico dos bens produzidos, mas também o valor simbólico 

das instâncias de autoridades que os produzem. Não é possível, a rigor, calcular a 

cotação de uma obra normativa91, ou seja, definir sua apreciação ou depreciação 

numa determinada região do campo glotopolítico sem descrever as relações 

existentes entre ela e os aparelhos encarregados de salvaguardar o capital de 

autoridade normativa a partir do qual se constrói o valor (material e simbólico) de 

toda produção.  

Neste sentido, a confiança depositada no conteúdo das obras e o crédito 

outorgado aos (grupos de) agentes que respondem por sua autoria só podem ser 

conservados na medida em que estejam disponíveis os meios necessários para 

produzir, contínua e inseparavelmente, a oferta e a procura desses produtos, 

assegurando assim a existências de mercados favoráveis e duradouros. 

Vale a pena reiterar, como dissemos mais acima, que, por ser a autoridade 

normativa um poder fiduciário, um crédito, sempre parcial, do qual nem todos 

podem tirar o mesmo partido, ela só passa a funcionar como tal em virtude das 

relações de força geradas no e pelo campo de produção em seu conjunto. Deve-se 

renunciar, portanto, a procurar o princípio de poder (ou de capital) nesse ou naquele 

                                                           
90

 Segundo Bourdieu a constituição de um mercado linguístico cria as condições de uma concorrência 
objetiva na qual a competência legítima pode funcionar como capital. Por sua vez, somente se consegue 
salvar o valor da competência sob a condição de salvar o mercado, ou seja, “o conjunto de condições 
políticas e sociais de produção dos produtores-consumidores” (BOURDIEU, 1996 [1982], p. 42-44). 
 
91

 Nomdedeu Rull parece identificar na própria forma do dicionário, e em menor medida na forma das 
gramáticas, o atributo primordial para a veiculação da norma linguística: “el principal instrumento que 
deposita la norma es el diccionario [...]”. Ele, “gracias a su orden alfabético, ofrece la posibilidad de una 
consulta rápida por palabras: una palabra está o no, cómo se escribe, cómo se pronuncia, qué significa 
[...]” (NOMDEDEU RULL, 2005, p. 454).  
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(grupo de) agente, nessa ou naquela instituição, nesse ou naquele sistema de 

produção para poder perguntar se, na verdade,  

 

 

o princípio gerador desse poder não é o próprio campo, isto é, o 
sistema de diferenças constitutivas de sua estrutura e as 
disposições diferentes, os interesses diferentes, e mesmo 
antagônicos, que ele gera entre agentes situados em diferentes 
posições desse campo e empenhados em conservá-lo ou 
transformá-lo (BOURDIEU, 2011 [1987], p. 128). 

 

 

Por esse viés, é possível traçar analogias com outros universos sociais, como os 

campos artístico e religioso. É difícil encontrar pesquisas que considerem seriamente a 

ideia de responsabilizar exclusivamente o artista ou profeta pelo valor social conferido a 

suas criações ou presságios, deixando de lado as condições que permitem sintonizar a 

produção de objetos legítimos (objetos físicos e sagrados investidos de valor simbólico 

e econômico) e a produção de consumidores predispostos a apreciá-los como tais e a 

pagar o preço, material ou simbólico, para deles se apropriarem.  

Embora o caráter parcial de uma pesquisa possa enfatizar a incidência de uma 

ou várias posições de autoridade em um campo glotopolítico, é necessário ter em 

mente os efeitos das relações cruzadas que condicionam a produção e a valoração de 

bens normativos. Além das relações entre produtores concorrentes (críticos ou não), 

devem ser consideradas aquelas constituídas entre eles e os consumidores. É por 

intermédio do consumo e da apropriação material ou simbólica dos produtos 

normativos que as clientelas expressam maior ou menor grau de confiança, 

contribuindo para manter as hierarquias glotopolíticas inscritas no campo.  

É, principalmente, pela relação de conluio objetivo entre os interesses dos 

primeiros – “adversários cúmplices” – e destes últimos – “vítimas cúmplices” – que a 

totalidade do campo contribui para sustentar continuamente a tensão dos mercados 
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linguísticos92. Dominar o campo glotopolítico não significa, na esteira destas 

formulações,  

  

 

o efeito direto e simples da ação exercida por um conjunto de 
agentes (“a classe dominante”) investido de poderes de coerção, 
mas os efeitos indiretos de um conjunto complexo de ações que 
se engendram na rede cruzada de limitações que cada um dos 
dominantes, dominado assim pela estrutura do campo através do 
qual se exerce a dominação, sofre de parte de todos os outros 
(BOURDIEU, 2014 [1994], p. 52). 

 

 

Posto nesses termos, seria pouco esclarecedor para os propósitos desta 

pesquisa aceitar, sem restrições, a existência de um centro onipotente 

unilateralmente dirigido (de cima para baixo) sobre a passividade dos falantes. Do 

mesmo modo, pouco contribuiria supor a existência de um grupo de notáveis 

designado espontânea e consensualmente por toda a comunidade linguística (de 

baixo para cima) para decidir sobre as questões linguístico-normativas. Dessa dupla 

negação se depreende que não é possível afirmar categoricamente se é a produção 

que segue ao consumo ou vice-versa.  

De nossa parte, entendemos que é preciso abordar a relação dialética que 

condensa a demanda pela produção e a produção da demanda a partir da 

descrição de continuidades e descontinuidades nos circuitos glotopolíticos de 

produção e consagração. Circuitos esses constituídos pelas inúmeras práticas 

institucionalizadas e não institucionalizadas que devem ser capazes de produzir e 

manter, inseparavelmente, os produtos e a necessidade destes produtos 

(BOURDIEU, 2008 [1972], p. 149)93.  

Vê-se de passagem quão inadequada poderia resultar uma análise que 

omitisse a circularidade inerente à produção do valor da(s) instância(s) de 

                                                           
92

 A produção legítima da demanda é sustentada pelas relações de distinção e pretensão que são, ao 
mesmo tempo, a condição e o produto do funcionamento do campo e de seus efeitos. 

93
 Cf. BOURDIEU (2008 [1972]) para o uso que o autor faz desse conceito aplicado aos bens simbólicos 

próprios de campo da moda. 
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autoridade normativa. Os exemplos abaixo demostram como o solapamento dessa 

dialética faz aparecer uma série construída de problemas legítimos (dúvidas, 

desconhecimento, incertezas, perigos, pressões, exigências, desafios, 

incompetência) que estariam na origem da necessidade preexistente ao conjunto de 

soluções oferecidas:  

 

 

se dirige tanto a quienes buscan resolver con rapidez una duda 
concreta y, por consiguiente, están solo interesados en obtener 
una recomendación de buen uso, como a quienes desean 
conocer los argumentos que sostienen esas recomendaciones. 
Cada lector obtendrá, pues, una respuesta adecuada a sus 
intereses, particulares o profesionales, y a su nivel de preparación 
lingüística (RAE; ASALE, 2005, p. 13); 

  
[…] está destinado a la inmensa mayoría, a todos los hablantes 
que experimentan dudas e incertidumbres ortográficas o 
gramaticales ante la lengua […]. En trama gris se destacan las 
observaciones y consejos de norma con el fin de advertir al lector 
de frecuentes peligros de incorrección (RAE; ASALE, 2013, p. 
16);  

 
La Fundéu BBVA, gracias a su equipo de periodistas y 
filólogos, a sus miles de amigos repartidos por todo el mundo 
y, por supuesto, a la ayuda de sus patrocinadores, la 
Agencia EFE y el banco BBVA, se renueva diariamente para 
responder de la mejor manera y con urgencia, si no con 
inmediatez, a la necesidad de los hablantes de nominar a las 
nuevas creaciones y actividades, y también de resolver las 
dudas que surgen en el ejercicio diario de escribir en los 
medios, en los blogs profesionales o particulares y en las 
redes sociales. Esta nueva y renovada edición del Manual de 
español urgente es una demostración más de ese espíritu de 
servicio y ese carácter moderno de la Fundación del Español 
Urgente (FUNDÉU, 2015); 

 
El español actual está sometido a la presión de las lenguas 
dominantes internacionalmente, a las exigencias de los medios de 
comunicación, al reto de las innovaciones tecnológicas. el usuario 
de la lengua, incluso culto, vacila ante determinadas palabras, 
ignora si ciertos usos son aconsejables. El innegable deterioro de 
nuestra lengua ha relajado la competencia del hablante individual 
para juzgar la corrección de expresiones y vocablos muy 
extendidos. El presente manual proviene de la preocupación de la 
Agencia EFE por conseguir un equilibrio entre un español vivo y 
actual y una lengua libre de extranjerismos superfluos y de usos 
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empobrecedores. Periodistas, redactores de informes, publicistas 
y en general cualquier persona que requiera una guía ágil y nada 
restrictiva para la claridad y corrección de su expresión oral o 
escrita, encontrará en este manual un auxiliar valioso (AGENCIA 
EFE, 2001). 

 

 

Pretender encontrar nas necessidades dos consumidores (resolução de dúvidas, 

obtenção de recomendações e respostas adequadas, requerimento de um guia para 

claridade e correção) a fonte originária e a razão primeira da cadeia produtiva faz com 

que os produtos normativos – desvinculados dos circuitos de legitimação a que devem 

parte do seu valor – apareçam apenas como resposta posterior à demanda social 

precedente.  

 

 

Desde el punto de vista del corpus, el criterio de la "corrección" 
suele orientar el uso lingüístico, porque las comunidades 
necesitan y exigen una norma "correcta" que seguir. Las 
Academias pretenden satisfacer esta necesidad en los países de 
habla hispana, si bien su fruto ha tenido un alcance bastante 
restringido (MORENO FERNÁNDEZ, 1992, p. 353, grifos nossos). 

 

 

A produção legítima de representações glotopolíticas (bom uso, perigos de 

incorreção, deterioração linguística, usos empobrecedores, relaxamento da 

competência de julgamento do falante culto, etc.) que reforçam o reconhecimento das 

instâncias de autoridade normativa dispostas a oferecer soluções prontas repousa, em 

última análise, na existência de circuitos glotopolíticos de legitimação encarregados de 

garantir duradouramente as disposições comuns e manter uma adesão dóxica ao 

estado das coisas94. 

 

 

                                                           
94

 É revelador observar a circulação menos enfática do discurso de salvação em nichos de mercados 
altamente especializados e, aparentemente, menos atraentes para a RAE, como é o caso da 
ortotipografia (cf. MARTINEZ DE SOUSA, 2011, p. 650; DIAZ SALGADO, 2011, p. 109-110) e da 
terminologia (cf. POZZI, 2011; CABRÉ, 2006; SUBIRATS, 2015).     
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3.3 AMPLIAÇÃO DOS CIRCUITOS DE LEGITIMAÇÃO 

 

 

A probabilidade objetiva de (grupos de) agentes produzirem ou sofrerem efeitos 

no campo glotopolítico depende da posição e das disposições detidas para reforçar, 

interromper ou recriar ciclos produtivos favoráveis a seus próprios produtos, tornando-

os necessários a um determinado mercado. A produção da necessidade (que coexiste 

com a necessidade da produção) fornece aos agentes produtores uma clientela 

contínua e uma demanda inesgotável, posto que os agentes dominados em termos de 

capital – neste caso, capital glotopolítico – devem se redefinir, indefinidamente, em 

relação a distinções, distâncias e diferenças que se definem negativamente em relação 

a eles. 

O funcionamento (re)produtivo desses círculos de legitimação da demanda 

tende a se prolongar na medida em que certas condições permanecem resguardadas, 

principalmente aquelas que reforçam as disposições duradouras, logo, a fidelidade dos 

consumidores convertidos, dando, assim, “à imposição arbitrária de necessidades 

arbitrárias a aparência de uma ação libertadora, invocada a partir do mais íntimo 

daqueles que a sofrem” (BOURDIEU, 2008 [1972], p. 183).  

O arbitrário da imposição do valor dos produtos normativos e, portanto, da 

legitimidade dos produtores e da própria atividade produtiva tende a ser mais 

desconhecido e, consequentemente, menos propenso de ser contestado quanto mais 

amplos e prolongados forem os ciclos de produção e consagração95.  

A extensão espaço-temporal desses circuitos assegura a estabilidade relativa 

dos mercados e é capaz de inibir os efeitos das intervenções mais diretas, 

principalmente dos agentes com baixos índices de capital de relações. Daí que as 

denúncias – eventuais ou a título pessoal – destinadas a desvalorizar o crédito 

daqueles que exercem algum tipo de domínio sobre os processos de produção não 

                                                           

95
 O descrédito sofrido por aquele agente interessado em autocelebrar seu próprio valor enquanto 

produtor legítimo será mais acentuado quanto menores forem os circuitos de legitimação nos quais ele 
estiver inserido. 
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acarretem, enquanto ações isoladas, transformações profundas e imediatas na 

(re)distribuição das espécies e volumes de capital legitimado. 

No que tange ao campo glotopolítico do espanhol, observamos que a 

importância social e econômica da produção acadêmica é tributária de todo tipo de 

estratégia de ampliação dos circuitos de legitimação. Essas estratégias coletivas 

desempenham papel fundamental porque permitem atingir maiores rendimentos, em 

termos de legitimidade, que aqueles gerados pelos elogios autoconsagradores 

oriundos de ciclos de curto alcance ou pelas críticas isoladas de recém-chegados e 

outsiders.  

As estratégias de defesa coletiva colocadas em prática no campo glotopolítico 

do espanhol podem ser muito variadas96. Elas incluem desde a celebração 

autorreferencial e a troca direta de elogios ou críticas entre pares (que não passam de 

uma forma de autoelogio por intermédio – ou à custa – de terceiros) até a circulação 

difusa e infindável de acontecimentos enunciativos que tomam a forma de citações, 

prefácios, introduções, resenhas, biografias, convites a eventos (bancas, concursos, 

palestras, congressos, etc.) premiações, homenagens (em vida ou pós-morte97), bem 

                                                           
96

 Uma das caraterísticas das regiões mais especializadas onde atuam agentes detentores de grandes 
volumes de capital científico é o alto grau de denegação do interesse normativo. Essa caraterística está 
ligada à necessidade de o cientista salvaguardar o valor de sua própria competência específica, cuja 
raridade depende da estrita conformidade às regras do jogo científico e, portanto, pressupõe a recusa 
em reconhecer os efeitos normativos da objetivação linguística, independentemente das intenções 
descritivas ou prescritivas. 

97
 No ano do falecimento de Lázaro Carreter foram publicados vários textos em homenagem à figura de 

um dos agentes responsáveis pela transformação e tentativa de modernização da RAE. Durante sua 
gestão, a instituição reformulou as formas de arrecadamento mediante a criação da Fundação Pro Real 
Academia Española e informatizou bancos de dados linguísticos (CORDE e CREA). Cabe lembrar 
também que Carreter, como fundador do conselho assessor de estilo do Departamento de Español 
Urgente da Agência EFE, ampliou os círculos de relações da academia com o campo jornalístico. A 
seguinte citação recolhe alguns trechos das homenagens feitas em 2004 àquele que foi o diretor da RAE 
entre 1992 e 1998 e representa uma amostra do volume de agentes mobilizado para rememorar o valor 
de um membro da instituição e, ao mesmo tempo, reconhecer o valor da mesma por meio do 
reconhecimento de um de seus membros: “no es difícil entresacar, de entre lo mucho que se dijo y se 
escribió en aquellas fechas, algunas frases certeras que caracterizan o resumen lo más sobresaliente de 
la personalidad excepcional y la extraordinaria categoría humana e intelectual de Fernando Lázaro: „una 
de las inteligencias más poderosas que he conocido [...], una figura humana inmensamente rica y 
vigorosa, conversador deslumbrante, curioso enciclopédico, abierto a todos los aires‟ (Francisco Rico); 
„un intelectual dotado de una personalidad fuera de lo común, de una voluntad de trabajo extraordinaria y 
de un extraño don que le permitía acercarse a los problemas lingüísticos y literarios para encontrar en 
ellos el detalle, la perspectiva de lectura o los planteamientos teóricos que hasta su aproximación nadie 
había sido capaz de observar‟ (José Manuel Blecua Perdices); „uno de los nombres sin los que la 
filología española no se puede entender ni concebir. Gramático, lingüista, crítico literario y textual, teórico 
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como todas as páginas (nos jornais e nos manuais escolares) e todo o tempo (na mídia 

e no sistema escolar) destinados a (re)produzir e (des)acreditar o valor de uma classe 

particular de produtos e produtores.  

O pronunciamento de Gabriel García Márquez no I Congresso internacional da 

Língua Espanhola celebrado em Zacatecas, México, é, nesse sentido, um caso 

emblemático. No seu discurso, o escritor afirmava:  

 

 

[…] nuestra contribución no debería ser la de meterla [a língua] en 
cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos […]. 
Me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que 
simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine 
por simplificarnos a nosotros […]. Jubilemos la ortografía, terror 
del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, 
firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más 
uso de razón en los acentos escritos […] (GARCÍA MÁRQUEZ, 
1997).  

 

 

A pretensão reformista (de certo modo, subversiva) de uma autoridade literária98 

evidenciou os interesses concorrentes num setor do campo glotopolítico. Naquele 

congresso, de 1997, um ponto de vista interessado (representado pela posição 

glotopolítica de García Márquez) em predizer um destino diferente para a gramática e a 

                                                                                                                                                                                           
de la literatura y de la poética, su actividad docente e investigadora es tan profunda y amplia que apenas 
si se deja recorrer y resumir‟ (Jaime Siles); „un filólogo de primera categoría, un gran conocedor del 
idioma y autor de importantes estudios sobre la literatura española [...]. También conoció muy bien la 
literatura catalana, sobre la que escribió con acierto y afecto‟ (Martín de Riquer); „ejemplar único de la 
estirpe de los filólogos-lingüistas-críticos literarios‟ (Violeta Demonte); „uno de los últimos grandes de una 
estirpe que echamos ya de menos‟ (Joaquín Marco); „maestro indiscutible del Humanismo en su más 
amplio sentido‟ (Aurora Egido); „una figura irrepetible‟ (Gregorio Salvador); „grande entre los grandes‟ 
(José-Carlos Mainer); „maestro excepcional‟ (José A. Pascual); „en la personalidad, tan varia y compleja, 
de Fernando Lázaro Carreter, mucho había de único e irreemplazable, mucha fulguración, y, por 
supuesto, mucho dardo gozoso‟ (Pere Gimferrer); „en la formidable solidez de sus saberes se notaba la 
herencia de la gran tradición intelectual que fue desbaratada por la guerra, la de aquellos sabios que 
fueron también activistas de la instrucción pública, Ortega, Unamuno, Ramón y Cajal‟ (Antonio Muñoz 
Molina)”. Disponível em: <biblioteca virtual Miguel de cervantes 
http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_13/garcia/p01.htm>. Acesso em: 26 de nov. 2014. 

98
 Autoridade reconhecida, celebrada e premiada apenas quando há necessidade de afirmar e relembrar 

o potencial expressivo de uma língua global capaz de produzir escritores e obras literárias de grande 
projeção internacional.  
 

http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/sonidos/gmarquez.ram
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/sonidos/gmarquez.ram
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/sonidos/gmarquez.ram
http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/sonidos/gmarquez.ram


103 
  

ortografia do espanhol entrou em conflito com outros, claramente divergentes, 

desencadeando uma série difusa de reações defensivas (esclarecimentos, 

desmentidos, interpretações e desdizeres) contrárias à pretensão do outsider. A 

mobilização coletiva, mais ou menos articulada, principalmente de fontes jornalísticas e 

de especialistas, é um forte indício das estratégias de defesa corporativa e da extensão 

dos circuitos de legitimação.  

Independentemente do grau de eficácia dos investimentos individuais ou de 

conjunto, compreende-se que o capital de autoridade normativa é um empreendimento 

coletivo cuja acumulação necessariamente toma tempo. As operações de marcação, 

isto é, os investimentos que favorecem a consolidação de uma marca, ou de um nome, 

é um bom indicio da posição dos agentes ou instituições no campo e do volume de 

capital de autoridade. Possuir uma marca consolidada ou um nome prestigioso é uma 

amostra do tempo investido na acumulação de capital glotopolítico e do estado de 

conservação da posição de autoridade normativa num determinado estado do campo.  

A fidelidade depositada na marca renomeada ou no autor reconhecido nada tem 

de aleatória. Ela pode perdurar e prevalecer nos mercados de grande difusão, 

concorrendo com – e, inclusive, superando, em termos de efeitos de poder e de sentido 

– o discurso descritivo produzido nos subcampos das disciplinas científicas. 

Tomemos a análise crítica de Moreno Cabrera (2011) sobre os fundamentos 

linguísticos, míticos e ideológicos da “autoridade unificadora e corretiva” das academias 

para ilustrar quão necessário é que os discursos de autoridade científica sejam 

inseridos em circuitos de produção e de consagração mais amplos se o que se quer é 

produzir transformações profundas e duradouras sobre as tendências e as expectativas 

dos mercados linguísticos. 

O autor expõe os objetivos de seu texto99 nos seguintes termos: 

 

 

                                                           
99

 O ensaio intitulado “Unifica, Limpia y Fija.” La RAE y los Mitos del Nacionalismo Lingüístico Español 
pertence a um projeto editorial formado por 16 autores (El Dardo en la Academia. Esencia y Vigencia de 
las Academias de la Lengua Española). É importante destacar que, como investimento coletivo dirigido a 
questionar os fundamentos históricos da legitimidade acadêmica e a rigorosidade das suas ações no 
nível nacional e internacional, a obra publicada em 2011 evidencia o engajamento dos agentes 
produtores de conhecimento científico em diversos focos de luta glotopolítica onde o interesse pela 
autoridade normativa está na base de muitos dos conflitos.  
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voy a mostrar que la autoridad y el prestigio popular de las 
academias de la lengua están enraizados en uno de los mitos 
fundamentales de la cultura occidental: el mito de la lengua 
perfecta y el carácter universal de esa lengua. Según ese mito, la 
lengua coloquial espontanea está llena de imperfecciones e 
impurezas, pues está limitada gravemente por la inmediatez, 
rapidez, informalidad e irreflexividad propias de las actividades 
cotidianas. Para remediar estas imperfecciones hay que 
someterla a un proceso de elaboración purificadora que no solo la 
libera de la mayor parte de esas imperfecciones e impurezas, sino 
que la fija y la hace universal o, al menos universable. Esta 
creencia, basada en el mito que acabo de mencionar, es uno de 
los pilares fundamentales en los que se basa la autoridad 
lingüística de las academias de la lengua (MORENO CABRERA, 
2011, p. 157). 

 

 

A despeito da eloquência dos argumentos sociolinguísticos sobre a natureza das 

línguas e das reflexões reveladoras da origem elitista do prestígio acadêmico 

(“predomínio social de uma determinada forma de língua associada com os estamentos 

política, cultural e economicamente dominantes”), o autor reconhece que na atualidade 

não parece aventurado afirmar que  

 

 

la idea de que la principal tarea de la RAE es establecer como 
debemos hablar y escribir y hacernos ver y corregir los errores 
para evitar el deterioro de la lengua española  se ha convertido en 
un mito de amplia aceptación por parte del público en general. 
Siguen muy extendidas las ideas de que la función principal de la 
RAE es establecer las reglas gramaticales del español correcto y 
de que debe actuar como un juez que dictamina si tal o cual uso 
es o no correcto o adecuado (MORENO CABRERA, 2011, p. 
159). 

 

 

É necessário admitir que os investimentos dos produtores especializados 

(agentes que representam uma parcela restrita dos mercados de grande difusão), 

sobretudo aqueles envolvidos no subcampo das disciplinas linguísticas, podem 

permanecer relativamente desconhecidos e irreconhecíveis por grande parte dos 

consumidores (agentes que conformam os mercados de grande difusão), posto que as 
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formas práticas de conhecer e reconhecer as normas linguísticas e as instâncias de 

autoridade normativa não estão submetidas, exclusivamente, à lógica das práticas 

científicas. A lógica dos mercados linguísticos especializados e a dos mercados de 

grande difusão não são idênticas:  

 

 

las averiguaciones y descubrimientos de las ciencias linguísticas 
contemporáneas han puesto y siguen poniendo de manifiesto que 
la visión del funcionamiento de las lenguas en las que se basa el 
mito de la lengua perfecta universal es profundamente errónea, 
ya que no es capaz de dar cuenta de su verdadera naturaleza, 
desarrollo y evolución. Por consiguiente, la autoridad lingüística 
de las academias de la lengua no solo tiene entre sus 
fundamentos esenciales una serie de ideas y conceptos míticos, 
sino que también carece de justificación estrictamente lingüística. 
La lingüística contemporánea no puede ser utilizada para razonar 
y justificar científicamente dicha autoridad (MORENO CABRERA, 
2011, p. 157). 

 

 

Converter ou subverter as representações glotopolíticas que, de certo modo, 

alteram a configuração do campo ao produzir novas formas de classificar e avaliar as 

práticas e os produtos linguísticos e, consequentemente, o valor dos mesmos nos 

diferentes mercados linguísticos requer, por parte dos agentes especializados, 

investimentos que transcendem os limiares das suas próprias disciplinas (publicações 

científicas, relatórios de pesquisa, palestras e aulas). Criar, reforçar ou enfraquecer os 

circuitos glotopolíticos de legitimação significa intervir em terrenos onde a competência 

propriamente científica pode não ser tão eficiente (ser entrevistado na televisão ou 

dirigir-se a alunos em idade escolar, por exemplo, exige outros tipos de propriedades e 

estratégias).  

A tomada de posição que assume o especialista ao jogar outros jogos, que 

requerem armas que não as habitualmente empregadas no campo científico, 

representa uma aposta arriscada. Intervir em regiões do campo nas quais a eficiência 

das competências estritamente científicas fica parcialmente suspensa representa uma 

oportunidade de fazer valer o capital de autoridade normativa alhures dos mercados 

restritos das disciplinas. Entretanto, o acréscimo em termos de capital de autoridade 
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que a divulgação pública do ponto de vista científico viabiliza também pode acarretar 

perdas significativas de reconhecimento nos círculos mais fechados. Eis um impasse 

que habita o (sub)campo glotopolítico das disciplinas linguísticas. Os mais bem-

posicionados no espaço de distribuição de capital específico (o chamado núcleo duro) 

são, paradoxalmente, os menos propensos a assumir os riscos de investir fora dos 

mercados restritos (laboratório, conselho administrativo, escritório, sala de aula). 

Contudo, esses riscos são indispensáveis caso se pretenda contribuir com a ampliação 

ou a subversão de circuitos glotopolíticos de legitimação linguístico-normativa. 

 As denúncias especializadas a respeito do contrato tácito dos falantes com uma 

ordem de normatividade (mitológica, infundada, injusta, preconceituosa, etc.) podem 

sinalizar o início da ruptura política dessa ordem. Porém, uma subversão das 

representações glotopolíticas inscritas no funcionamento de diversos mercados supõe 

uma conversão (cognitiva e valorativa) das hierarquias normativas estabelecidas. 

Nesse sentido, a teoria linguística, enquanto programa de percepção, pode e deve 

contribuir para conservá-las ou transformá-las, contanto que seja reconhecido que, se 

tratando de conflitos de interesses glotopolíticos, a ciência “estritamente” linguística não 

detém nem a única nem a última palavra. 

 

 

3.4 A RAE: INSTÂNCIA DE AUTORIDADE NORMATIVA? 

 

 

Uma das coincidências entre agentes glotopolíticos localizados em setores 

diversos e, inclusive, opostos do campo glotopolítico do espanhol é a que consiste em 

admitir explícita ou praticamente a presença proativa da RAE nas diversas fases da 

cadeia produtiva de bens normativos. Embora avaliações e julgamentos sobre a 

qualidade e a legitimidade da produção acadêmica variem dependendo do espectro do 

espaço considerado, a posição predominante da corporação é difícil de negar:  
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que la autoridad de la Real Academia Española no tiene 
parangón con la de ninguna otra academia de la lengua, ni 
española ni extranjera, es algo que casi no es preciso demostrar 
(SENZ; ALBERTE, 2011, p. 17); 
 
en el mundo hispánico la última palabra en materia normativa la 
tiene la real Academia Española (BARRIOS, 2011, p. 595); 
 
la norma lingüística viene impuesta por una institución 
reconocida, que para el español es la RAE (NOMDEDEU RULL, 
2007, p. 454); 

 
se puede afirmar que la RAE es hoy la academia que desempeña 
de manera más activa y concreta el papel regulador de la lengua 
[…]. [Es] la única que, con los años, ha ido intensificando su 
trabajo normativo (ESPÓSITO, 2011, p. 363-366); 
 
sin duda la Real Academia Española es el agente normativo más 
poderoso en el mundo hispanohablante (LARA, 2011, p. 334). 

 

 

Algumas pesquisas sociolinguísticas sobre atitudes e crenças demonstram 

quantitativamente essa valoração em amplos setores do campo. O cotejo dos dados 

estatísticos coletados em duas pesquisas, realizadas na Argentina e no Chile 

respectivamente, apresenta tendências muito similares no que tange ao 

reconhecimento da RAE como principal organismo normativo entre os informantes 

consultados. 

Os resultados da enquete realizada pelo pesquisador do Conselho Nacional de 

Investigação Científica e Tecnológica (CONICET) e membro da Academia Argentina de 

Letras (AAL), José Luís Moure, e pela investigadora do Instituto Nacional de 

Antropologia e professora da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de 

Buenos Aires (UBA), Leonor Acuña, expressam essa predominância. Um dos autores 

comenta a esse respeito: 

 

 

la identificación de las instituciones fijadoras o difusoras de norma 
se procuró mediante la pregunta ¿Conoce usted algún lugar o 
institución donde se establece cuál es la forma correcta de 
hablar?; la respuesta fue negativa en el 37% de los casos, pero 
un 24%, que incluye hablantes de tres de los cuatro niveles 
socioculturales en que se dividió el universo encuestado, 
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mencionó espontáneamente la Real Academia Española y un 9%, 
la escuela (MOURE, 2004). 

 
 

Senz e Alberte (2011, p.17), interpretando uma das perguntas complementares 

dessa enquete que interrogava sobre a influência que deveriam ter certos organismos 

prescritivos e instituições educacionais, acrescentam que, sem aplicar a variável 

sociocultural, 40% dos entrevistados consideravam que a RAE deveria ter muita 

influência, enquanto 35% opinaram de maneira semelhante em relação à academia 

nacional. 

Nas conclusões da pesquisa a respeito de crenças sobre a correção 

idiomática100 realizada com base nas declarações de 400 habitantes de núcleos 

urbanos da capital chilena, o acadêmico e linguista da Universidade do Chile, Darío 

Rojas, afirma: 

 

 

[…] la corrección se encuentra vinculada a la autoridad de la Real 
Academia Española. Esto se manifiesta tanto en alusiones 
generales a la deseabilidad de ajustar la conducta idiomática a las 
normas académicas como en menciones a un cuerpo doctrinal 
más específico, como es el Diccionario de la lengua española que 
publica la RAE con la estrecha colaboración de las Academias 
americanas (ROJAS, 2012, p. 87);  
 
La forma concreta que toma el español correcto en las creencias 
de los encuestados se explica perfectamente en el marco de una 
cultura lingüística que ha sido históricamente moldeada sobre la 
base de la preeminencia del español de España y de la autoridad 
de instituciones como la Real Academia española. Para muchos 
de los encuestados, el español correcto es, derechamente, el 
español de España (ROJAS, 2012, p. 90). 
 

 
 

Embora pareça claro que a RAE é percebida como instância de autoridade 

normativa por uma ampla gama de agentes glotopolíticos, tanto por pesquisadores 

como por falantes de diversas faixas socioeconômicas, não resulta tão fácil, como 

                                                           
100

 A pesquisa faz parte do projeto NFR-193742, Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking 
Latin America – LIAS (Identidade e Atitudes Linguísticas em Hispano-América-LIAS), ligado ao Research 
Council of Norway (Conselho Norueguês de Pesquisa). 
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adverte Senz (2011, p. 18) “identificar qué elementos la han colocado y la mantienen, a 

día de hoy, en esa posición” e como exercem uma influência social constante sobre os 

falantes de espanhol em ambos os lados do Atlântico.  

É inegável que qualquer análise que pretenda analisar e interpretar as condições 

glotopolíticas que favoreceram e favorecem a adesão (direta ou indireta) dos agentes a 

uma forma particular de produção de bens normativos não pode deixar de considerar 

os efeitos difusos e prolongados dos circuitos de legitimação (sobretudo daqueles que 

contam com a adesão de grande parte dos sistemas escolares e midiáticos) que 

contribuem para sustentar o reconhecimento da autoridade acadêmica. 

 Sem considerar os ciclos de produção normativa responsáveis pela produção 

de bens demandados e, ao mesmo tempo, da produção da demanda desses bens, as 

análises sobre a autoridade normativa no campo glotopolítico do espanhol tendem a 

reduzir-se a explicações lineares nas quais o poder normativo é fruto do prestígio, do 

respaldo e da aceitação de falantes que, podendo reconhecer livremente outras 

instâncias de autoridade, preferem escolher a RAE: 

 

 

las Academias tienen autoridad en la medida de que su criterio es 
respetado y aceptado por la comunidad lingüística o, al menos, 
por la mayoría de esa comunidad. Sin ese aval, su función 
reguladora de la lengua estándar no sería efectivo (FERNÁNDEZ-
ORDÓÑEZ, 2011, p. 100); 
 
[…] como agentes de esa legislación, las academias pueden 
cumplir un papel importante, como de hecho lo hacen en el 
mundo hispánico. Pero no son los únicos agentes posibles: puede 
haber otros, siempre que a esos otros los hablantes de la lengua 
en cuestión les otorguen el prestigio necesario para ejercer la 
autoridad de que hablamos (ELIZAINCÍN, 2011, p. 101)101. 

 

 

Em artigo comparativo sobre as academias italiana e espanhola, Nomdedeu Rull 

identifica quatro fatores-chave pelos quais “la RAE tiene la potestad que tiene sobre el 

idioma español a la hora de establecer la norma linguística” (2005, p. 456-457): 

                                                           
101

 Ambas as citações fora extraídas da entrevista a “miembros de Academias de la lengua: Adolfo 
Elizaincín, Ángela Di Tullio, José Luis Moure e Inés Fernández-Ordóñez” (LAGARES; CELADA, 2011). 
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 ha realizado un notable trabajo en el terreno del cuidado 
de la lengua; 
 

 suele responder a la demanda por parte de usuarios e 
investigadores de que actualice periódicamente sus trabajos; 
 

 asume el papel de unificadora del idioma, convirtiéndose 
en garante de cohesión en colaboración con las academias 
hispanoamericanas;  
 

 ha buscado el apoyo institucional y siempre ha contado 
con él. 

 

Se entendemos por “fator” aquilo que contribui para um resultado, os fatores 

apresentados pelo autor apresentam inconsistências.  

A primeira afirmação fica comprometida a partir do momento em que a 

possibilidade de avaliar (positiva ou negativamente) o trabalho realizado pela RAE – 

trabalho este que o autor qualifica como “notável” – subentende a existência de um 

terreno chamado “cuidado das línguas”, cuja definição não consta no artigo. 

O segundo fator elencado alude a uma demanda social que, preexistindo aos 

investimentos glotopolíticos da Academia, justificaria sua posição predominante nos 

mercados de grande difusão, assim como nos mercados restritos. A intensa e seletiva 

(re)edição de produtos normativos que busca responder, mormente, a exigências de 

cunho econômico-financeiro (caso se considerem os interesses das empresas que 

participam e financiam parte dos projetos acadêmicos), não é necessariamente 

resultado de atualizações efetivamente substanciais (na forma e no conteúdo) 

derivadas da modernização de técnicas de pesquisa ou da adequação a novos 

paradigmas teóricos. 

O terceiro fator não é estritamente um fator, no sentido de um causador do 

reconhecimento normativo da RAE. Aceitá-lo como tal exigiria admitir que o papel da 

Academia como unificadora do idioma teria sido um elemento desencadeante – 

portanto, precedente – da força que o autor lhe imputa. 
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O último fator, em parte, é verdadeiro. O capital de relações tem sido 

fundamental para ampliar e fortalecer as intervenções da RAE nos diferentes mercados 

linguísticos, contribuindo para naturalizar seu papel como última instância mediadora e 

reguladora de conflitos linguístico-normativos. As estratégias corporativas orientadas 

para institucionalizar a autoridade da Academia não são comparáveis, na atualidade, 

com nenhum outro agente envolvido no campo. No entanto, não é possível afirmar que 

a RAE sempre tenha tido apoio institucional. Como veremos mais adiante, as relações 

glotopolíticas extra e interacadêmicas nem sempre foram convergentes. 

 

 

3.5 INVESTIMENTOS GLOTOPOLÍTICOS NA ESPANHA OITOCENTISTA 

 

 

O nome da RAE enquanto marca conhecida e reconhecida nos diversos 

mercados linguísticos exprime todo o trabalho coletivo de acumulação e manutenção 

de capital glotopolítico ao longo de mais de três séculos. Os primeiros investimentos da 

corporação, inclusive aqueles realizados sem o aval oficial da Coroa, inserem-se em 

um contexto de profundas transformações na política territorial do Reino de Espanha, 

iniciadas após o fim da Guerra de Sucessão (1701-1713), com a chegada ao poder de 

Felipe V. O estabelecimento da dinastia Bourbon substituiu a política pactista102 

praticada pelos Reis Católicos e mantida pelos Áustria, dando lugar a uma política mais 

centralista e unificadora. O historiador Ricardo García Cárcel (2002) descreve essa 

virada ideológica da transição como o triunfo da Espanha vertical sobre a Espanha 

horizontal dos Áustria. O autor define a primeira como uma "España centralizada, 

articulada en torno a un eje central, que ha sido siempre Castilla, vertebrada desde una 

espina dorsal, con un concepto de una identidad española homogeneizada” (GARCÍA 

CÁRCEL, 2002, p. 114). 

                                                           
102

 O pactismo monárquico parte da ideia de que toda autoridade emana da comunidade e seu exercício 
consiste no respeito à lei, que é o resultado dos costumes e do respeito aos privilégios individuais. Sob 
essa hipótese, existiria um contrato tácito entre o monarca e seus súditos capaz de garantir o equilíbrio 
político e social.  
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O federalismo austricista a que parece referir-se o historiador corresponde, 

basicamente, à manutenção relativa dos  foros, da fiscalidade, das instituições e dos 

particularismos (que, dentre outras coisas, favoreciam a diversidade linguística, 

assegurando o status oficial das línguas locais e, portanto, sua conservação) dos 

diferentes reinos de Aragão, Castela, Navarra, os senhorios vascongados e Portugal, 

durante o domínio dos Áustria. 

A promulgação de uma série de documentos oficiais denominados decretos de 

Nueva Planta (1707-1716) foi uma ação condizente com a chamada “verticalização” 

Bourbon de inspiração francesa. Entre os objetivos dos decretos reais estava organizar 

o território peninsular sob um regime dinástico decididamente mais centralizado e 

homogeneizante, algo inédito até então, cuja implantação requeria substituir 

paulatinamente as políticas autonômicas dos monarcas antecessores. Os sucessivos 

decretos endereçados a diferentes regiões modificaram a estrutura jurídico-

administrativa espanhola e são apontados, nas conclusões de várias pesquisas, como 

propiciadores da castelhanização dos reinos peninsulares. De acordo com Colmenero, 

as medidas adotadas por Felipe V nas finanças públicas, no sistema tributário e nas 

estruturas política-administrativa, em geral, tiveram um “sentido claramente 

racionalizador y modernizador. Una modernización, por otra parte, de signo absolutista, 

uniformista y centralizador” (COLMENERO, 2010, p. 25). 

O centralismo burocrático Bourbon, do qual o conjunto de ordenanças 

decretadas no primeiro quarto do século XVIII é uma das materializações discursivas, 

alterou as relações de força entre agentes envolvidos no campo do espanhol, 

produzindo transformações nos mercados linguísticos. Estes eram, no que diz respeito 

à produção de bens normativos, incipientes, difusos e descentralizados.  

O uso mais controlado do castelhano na Corte, na administração e na Igreja 

também teve repercussões sobre as práticas literárias. Os graves retrocessos do 

galego e do catalão nas suas manifestações escritas – interpretado, muitas das vezes, 

como escolhas e preferências individuais no plano “estritamente” linguístico103 – não 

                                                           
103

 Transcrevemos aqui a íntegra do comentário de uma internauta (justiciadearagon, 2014) a respeito de 
um artigo que interpreta os decretos da Nueva Planta como um ataque dirigido apenas ao latim: “por ahí 
existen ciertos documentos de entre 1600 y 1650 (ahora mismo no recuerdo la fecha exacta) en las que 
los catalanes (al menos los que los escriben) se „autoinculpan‟, por el hecho de que la lengua que 
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podem ser desvinculados de ações políticas concretas, como a supressão das 

universidades de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa e Vic (perda 

relativamente compensada pela universidade fundada em Cervera), que deram início 

ao forte processo de substituição linguística, ou seja, de castelhanização. 

Destacam-se dentre as políticas das novas autoridades as dirigidas sobre 

Aragão e Catalunha (aliada do Arquiduque Carlos de Áustria, junto com Inglaterra, 

Holanda e alguns dos estados alemães, durante os conflitos sucessórios), que 

visavam, simultaneamente, controlar efetivamente a região após a ocupação militar104 e 

pôr em marcha um amplo programa reformista que assegurasse sua integração ao 

novo regime.  

Os decretos da Nueva Planta contribuíram para consolidar a jurisdição real 

sobre o território anexado e inibir qualquer tentativa de recuperação da antiga 

autonomia aragonesa. Não resultaram, contudo, em mudanças equiparáveis entre 

diversos estamentos sociais. Enquanto, por exemplo, a população aragonesa foi 

submetida a forte pressão fiscal, que afetou sua recuperação econômica, o quadro da 

aristocracia latifundiária e eclesiástica não sofreu grandes modificações. Para alguns 

historiadores (cf. PIERRE VILAR, 1973), a identificação nobiliária entre as duas cortes 

e as situações favoráveis resultantes da unificação evitaram maiores confrontos entre 

os estamentos cortesãos.  

A promulgação do Real Decreto de 29 de junho de 1707 em território aragonês 

pôs fim à história do antigo reino. Ao abolir instituições autônomas tradicionais (cortes, 

justiça maior, Generalitat), introduziram-se progressivamente as leis e as práticas 

castelhanas. Perante os inevitáveis perigos das sublevações civis, produto do 

descontentamento popular em relação às mudanças, o modelo administrativo adquiriu 

                                                                                                                                                                                           
hablaban anteriormente se había empezado a abandonar en favor del castellano, por ser esta última 
„Una lengua más elaborada, extendida y útil en las labores del intercambio y comercio, que además es la 
que usan los reyes, y por tanto las Cortes y las autoridades‟. Sencillamente, el cambio inicialmente fué 
[sic] voluntario por la simple razón de que el castellano era mucho más influyente y útil, algo tan lógico 
que a dia de hoy parece que no se comprende”. Disponível em: 
<http://dolcacatalunya.com/2014/11/22/sorprendente-articulo-sobre-el-decreto-de-nueva-planta/>. 
Acesso em: 26 de nov. 2015. 
 
104

 A resistência militar catalã culminou, após quase 14 meses, com o rompimento do sítio de Barcelona 
por parte do exército franco-espanhol liderado por Felipe V. 
 

http://dolcacatalunya.com/2014/11/22/sorprendente-articulo-sobre-el-decreto-de-nueva-planta/
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um marcado caráter militar. A figura do comandante geral, autoridade suprema 

responsável pelo governo militar, político e econômico, tinha entre suas 

responsabilidades a de presidir a Real Audiência e uma junta arrecadadora105. 

No caso da Catalunha, a implementação da Nova Planta foi um processo 

escalonado do qual foi surgindo um conjunto de disposições de ordem legal (Real 

Decreto de 1716, Cédula Introdutória Municipal e Regulamento da Intendência de 

1718, Instrução do Cadastro de 1735, etc.) que definiu os novos elementos políticos 

administrativos e derrubaram, mediante imposição e vigilância militarizada do novo 

regime de autoridade, o ordenamento autônomo e pactista que tinha vigorado até 

então106. 

No nível municipal, a Nueva Planta determinou a substituição do município 

catalão pelo modelo castelhano. O cargo do corregedor, a magistratura típica do 

centralismo monárquico, que os Reis Católicos tinham generalizado em Castela e que 

na Catalunha normalmente era ocupado por juristas especializados, acabou 

concentrado nas mãos de agentes militares. As funções concretas delegadas nestes 

funcionários eram três (COLMENERO, 2010, p. 25): 

 

1. Conservação da ordem pública, prestando especial atenção à proibição do 

porte de armas e à vigilância de manifestações contrárias ao rei. 

2. Atenção ao estado dos caminhos, permitindo ao corregedor a possibilidade 

de propor a ampliação da rede de comunicações. 

                                                           
105

 A Chancelaria de Aragão foi transformada em 1711 na Real Audiencia, fato que representou, do 
ponto de vista glotopolítico, um rebaixamento relativo do status das línguas de trabalho da estrutura 
burocrática-administrativa. A oficialidade linguística do latim, do catalão e do aragonês tinha sido 
fortalecida, em grande medida, a partir da primeira metade do século XIV, pela complexidade e 
diferenciação das práticas notariais e pelos tipos de documentação (aparição de novos cargos na 
chancelaria, classificação e hierarquias de funções, criação de novas normas na expedição e registros 
de documentos) (cf. CONDE Y DELGADO DE MOLINA; CÁRCEL ORTÍ, 1996). 
 
106

 As marcadas tensões propiciadas pelo dualismo do governo provincial (o capitão geral e a Real 
Audiência) e dirimidas pelo Consejo de Castilla não modificaram o caráter exógeno e o tom repressivo 
do aparelho governamental até o final da vigência da monarquia (entre 1808 e 1833). É justamente a 
presença militar na região um fator que pode ter contribuído para o conhecimento do castelhano. O 
contato com os soldados castelhano-falantes, seja pelo contato com aqueles que ocuparam Catalunha, 
seja durante o serviço militar obrigatório de catalã-falantes nas tropas espanholas. 
 



115 
  

3. Introdução da língua castelhana. 

 

Porém, o processo burocrático de unificação e centralização do território, que 

requeria a presença ostensiva do corpo militar em diversos âmbitos administrativos, 

devia mobilizar, nos âmbitos menos regulados e, por isso, menos controláveis, como 

era o caso das práticas culturais e linguísticas, outros tipos de agentes 

castelhanizadores, capazes de vencer progressiva e sutilmente possíveis resistências a 

uma clara política substitutiva. 

As instruções de atuação enviadas aos corregedores da Catalunha (José 

Rodrigo Villalpano, fiscal do Consejo de Castilla, 1716) evidenciam a importância que 

representava a uniformidade linguística entendida como “sinal da dominação ou 

superioridade dos Príncipes ou Nações” e a prudência que requeriam, nas regiões 

catalãs, as ações estratégicas com vistas a “uniformizar” e “introduzir a língua 

Castelhana”: 

 

 

los efectos que de esta uniformidad se siguen son mui 
beneficiosos, porque se facilita la comunicación y el comercio; se 
unen los espíritus divididos o contrarios por los genios; y se 
entienden y obedecen mejor las leyes y Ordenes. Pero como a 
cada nacion parece que señala la naturaleça su idioma particular, 
tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algun 
tiempo para lograrlo, y mas quando el genio de la Nacion como el 
de los Catalanes es tenaz, altivo, y amante de las cosas de su 
Pais, y por esto parece conbeniente dar sobre esto instrucciones 
y providencias mui templadas y disimuladas, de manera que se 
consiga el efecto sin que se note el cuidado. Y la maior 
comunicación que ahora abra obrará mucho en esto, como se ha 
experimentado en Barcelona mismo, y en Flandes por el concurso 
de los militares.  Y esto también podrán adelantar mucho los 
Prelados, y prevenírseles que lo soliçiten. […] Porque en Navarra 
se abla Basquense en la maior parte. Y van a gobernar Ministros 
Castellanos […]. Pero pareze preziso hacer sobre esto alguna 
reflexión, porque los Catalanes sentirían mucho que se les 
despreciase o violentase en esto, y en el cuerpo de aquel 
prinzipado está mui mal llagado y teniendo sugeto y quieto con la 
fuerça, se nezesita de curarlo con suavidad (FERRER i 
GIRONÈS, 1985, p. 21-22).  
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   Apesar dos decretos catalães terem conservado o direito cível e os costumes 

locais, os efeitos sobre as práticas e as representações glotopolíticas derivados do 

programa unitarista e centralizador requeriam tempo para se impor em grande escala, 

principalmente num território plurilíngue cuja unificação inicial não estava 

fundamentada na unidade linguística. Vê-se que a eficácia e a abrangência relativas 

aos investimentos materiais e simbólicos no conjunto de mercados linguísticos (ainda 

em formação no século XVIII) não podem ser confundidas com a ausência ou 

inexistência de relações de poder capazes de condicionar os conflitos de interesses 

(explícitos ou práticos) e a (des)valorização das práticas linguísticas.   

No entanto, cabe ressaltar que as interpretações a respeito do impacto 

glotopolítico produzido pelos decretos reais na Catalunha não são unânimes entre os 

analistas. Aquela fase histórica que, segundo Ferrer i Geronès (1985, p. 282), é o início 

das “accions perseguidores de la llengua”, na opinião de Capdeferro (1985) não passa 

de uma suposição, posto que, na realidade, o verdadeiro ataque teria sido perpetrado 

apenas contra o latim. Assim, os decretos que obrigavam altos juízes e corregedores a 

empregar a língua castelhana nas causas da Real Audiência catalã (e não em 

instâncias inferiores) não deveria ter sido uma preocupação para os 90% da população 

daquela época que não sabiam ler. 

Na visão de Sinner (2004, p. 14), os decretos não foram anticatalães, do ponto 

de vista linguístico. A nova legislação, de fato, visava dissolver instituições 

governamentais e as referências explícitas à língua catalã aparecem apenas num 

artigo muito breve107.  Não obstante, segundo o próprio autor, não há dúvidas quanto 

ao processo diglossificador gestado na Catalunha ao longo do século XVIII. Os 

acontecimentos e as medidas tomadas pelo poder real 

 

 

desembocaron en una clara situación de diglosia con el castellano 
como lengua A, de los usos solemnes, formales y escritos, y el 

                                                           
107

 Felipe V ordena, entre outras coisas, que nas escolas de primeiras letras e de gramática não sejam 
permitidos livros em língua catalã (cf. SINNER, 2004). 
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catalán como lengua B, empleada con la familia, en contextos 
informales, orales, etc. (SINNER, 2004, p. 15)108.  

 

 

Enquanto estratégia glotopolítica, o revisionismo histórico de conflitos 

linguísticos (em torno do status oficial do castelhano e do catalão, na Espanha, ou das 

línguas indígenas, nas Américas) tende a desestabilizar os efeitos de um capital de 

autoridade cujo acúmulo pode ser denunciado como irregular e infundado. Daí que o 

apagamento discursivo de qualquer rastro de violência (material ou simbólica) que 

possa sugerir um abuso (desmedido) de autoridade constitui uma constante dentre as 

estratégias de conservação do capital acumulado. A desvalorização inevitável das 

variedades privadas de status oficial é a consequência, sob essa perspectiva 

defensiva, da autoentrega dos usuários às vantagens e benefícios que a língua 

oficial(izada) proporciona. A esse respeito, um fragmento do discurso lido na 

Universidade de Alcalá de Henares pelo mesmo monarca é eloquente:  

 

 

Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a 
nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los 
pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad 
libérrima, el idioma de Cervantes (JUAN CARLOS I, 2001)109. 

                                                           

108
 A “castelhanização” fulminante que começa pelo âmbito burocrático e que acaba com a 

“castelhanização” da burguesia apontada por Sinner (2004, p. 14) só se faz efetiva de forma muito lenta, 
devido, por exemplo, ao pouco conhecimento do castelhano ou à resistência contra a língua 
particularmente por parte dos funcionários. Apenas os contratos de mais envergadura se redigiam em 
castelhano, enquanto outros documentos, de menor importância, continuavam sendo publicados em 
catalão. Ainda no início do século XIX, a administração não tinha sido totalmente castelhanizada e o 
domínio do castelhano, fora de Barcelona e das cidades de província, não estava muito disseminado 
(KAILUWEIT, 1997 apud SINNER, 2004, p. 15). No decorrer da segunda metade do século XVIII, o uso 
do catalão nos diferentes âmbitos continua sendo alvo de proibições sistemáticas. Em 1768, com a Real 
Cédula do Conde de Aranda, o catalão é proibido nas escolas. Em 1780, Carlos III ordena que em todas 
as escolas da Espanha se ensine a gramática publicada pela RAE. Em 1773, é proibida a edição de 
livros em catalão. Entre 1770 e 1773, os bispos de Barcelona e Vic impõem o castelhano nos seminários 
e ordenam que se pregue nessa língua. Desde 1772, todos os mercadores, comerciantes, etc. têm que 
registrar os livros contáveis em castelhano. No entanto, as medidas pró-castelhanistas não impedem a 
circulação da língua catalã nas escolas nem nas igrejas. É importante destacar que só no século XX a 
Comunidade Autônoma de Catalunha organiza oficialmente um congresso internacional da língua catalã 
(1906), cria o Instituto da Língua Catalã (1907), sanciona as normas ortográficas (1913) e publica sua 
primeira gramática normativa (1918) e seu primeiro dicionário geral (1932) (SINNER, 2004, p. 16). 

109
 Disponível em: <http://www.casareal.es/casareal/cervadi1.html>. Acesso em: 11 de jan. 2016. 

http://www.casareal.es/casareal/cervadi1.html
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Basta identificar o espectro de agentes mobilizados na tentativa de minimizar a 

elisão ideológica extrema110 protagonizada pelo rei para compreender a amplitude dos 

circuitos legitimadores de uma história oficial que afirma a existência de uma 

comunidade pan-hispânica baseada em uma língua comum, limpa de conflitos, 

violência e desigualdades (DEL VALLE, 2007c, p. 91). 

Antoni Puigverd (2001), reagindo às palavras de algumas opiniões linguísticas111 

que foram solidárias com as expressões do rei, denuncia a dupla argumentação que 

habita os discursos defensivos (praticamente orquestrados) por agentes de diversos 

setores do campo:  

 

 

Por una parte, relativizan o niegan la represión que otras lenguas 
(sea el catalán, sean las amerindias) han sufrido en los territorios 
en los que el español se ha enraizado con el tiempo. Y por otra, 
elogian la expansión de la lengua castellana, presentándola como 
un amable punto de encuentro112. 

 

 

Segundo o escritor catalão, a novidade reside na segunda parte da 

argumentação. Não se trataria agora de reviver antigas apologias imperiais, mas de 

reescrever o passado para colocá-lo em sintonia com um futuro que depende dos 

grandes mercados globalizados. Esta atual (mais que original) apologia do 

                                                           
110

 Del Valle emprega esse conceito para referir-se a “un deseo tan excesivo de borrar un aspecto de la 
realidad que, en su exceso, acaba por revelar precisamente el objeto que se pretendía ocultar” (2007c, p. 
91). 
 
111

 O autor baseia-se na entrevista concedida por Pilar del Castillo Versa, Ministra da Educação, Cultura 
e Esportes da Espanha (2000-2004). Nela, a mandatária questionava a imposição do espanhol na 
Catalunha (“habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España y con qué intensidad” 
[…]; “En Cataluña se ha hablado catalán durante todo el franquismo” […].) e nas declarações dadas pelo 
diretor do Instituto Cervantes, Jon Juaristi (“el castellano es una lengua adoptada por las élites catalana, 
vasca y gallega; es una lengua que no les impuso nadie” […]). 
 
112

 Disponível em: <http://elpais.com/diario/2001/05/20/opinion/990309611_850215.html>. Acesso em: 11 
de jan. 2016. 
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castelhano113 renova os preconceitos sobre superioridade linguística vigentes na velha 

erudição hispânica à luz do neoliberalismo ou darwinismo econômico114. Assim, para os 

falantes de “línguas menores” (bárbaras ou inúteis), a língua aparece como um 

fenomenal instrumento de progresso econômico. Puigverd resume as posições 

daqueles que defendem esses argumentos com uma metáfora: 

 

 

la lengua española sería una fenomenal autopista que permitiría 
negociar y comunicarse con todo el mundo. Mientras que las 
lenguas menores no serían sino carreteras secundarias que 
conducen a ninguna parte. Sus argumentos históricos, escogidos 
siempre con gran astucia, presentan el castellano como una 
lingua franca y fácil, dispuesta a deglutir las influencias fonéticas, 
morfosintácticas y léxicas de todos los dialectos y lenguas con las 
cuales entra en contacto […]. Una lengua útil, que permitió el 
progreso económico e, incluso, la emancipación social de los 
individuos que, mediante pacto, conquista, emigración o vecindad 
adoptaron el potente instrumento castellano. Es así como se 
diluye o eclipsa la represión. No se niega, se relativiza115. 

 
 
 

A retificação esboçada pela Casa do Rei (o monarca referia-se à implantação do 

espanhol na América a partir do Século de Ouro) e os esclarecimentos feitos por 
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 Puigverd dirige suas críticas às declarações feitas pelo filólogo Juan Ramón Lodares que em um 
artigo jornalístico (El Peso de la Tradición) afirmava: “Si me preguntaran si el idioma español se impuso 
en España diría: 'Efectivamente'. Si bien, menos que la peseta. Si me preguntaran si fue por obra de la 
ley y la fuerza, diría que no tanto. No han faltado leyes, pero la fuerza del Estado para ejecutarlas ha sido 
limitada. Desde mediados del siglo XVI, cuatro de cada cinco españoles ya se entendían en castellano 
espontáneamente. El otro lo aprendió, más bien, por necesidad o interés. Juzguen el éxito de la 
imposición: en 1900 el 64% de la población era analfabeta (LODARES, 2001, grifos nossos). É relevante 
destacar que as críticas de Puigverd tinham como destinatário um concorrente dotado de um grande 
volume de capital específico. A posição de Lodares no campo científico se projetava como a 
continuidade daquela ocupada pelo seu mestre, Gregorio Salvador. Após a inesperada morte do 
catedrático da Universidade de Madri, Salvador comentava: “Desaparece un gran discípulo, el más fiel, 
el más más inteligente y el que tenía más porvenir. […] Era como un hijo para mí. Capaz, trabajador, con 
una cabeza clara y serena, el discípulo más inteligente que yo he tenido. […] Juan Ramón opinaba con 
crítica y valentía. Ha estado siempre en mi línea y ha cosechado muchísimos aciertos. Disponível em: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-04-2005/abc/Cultura/muere-a-los-46-a%C3%B1os-el 
linguista-juan-ramon-lodares_201652079598.html>. Acesso em: 11 de jan. 2016. 
 
114

 O autor refere-se expressamente ao período entre Menéndez Pidal e Gregorio Salvador. 
 
115

 Disponível em: <http://elpais.com/diario/2001/05/20/opinion/990309611_850215.html>. Acesso em: 11 
de jan. 2016. 
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representantes da RAE na mídia nacional minimizaram as declarações de Juan Carlos 

I, porém deixaram a descoberto a leitura histórica da RAE em relação à América: 

 

 

El director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de 
la Concha, y el académico Fernando Lázaro Carreter coincidieron 
en afirmar que 'está clarísimo, por el contexto', que el discurso 
hacía referencia a la expansión del español en América y no en 
los territorios peninsulares con lengua propia, informa Juan J. 
Gómez. El director de la RAE insistió en que 'difícilmente podía 
referirse a la realidad de España', en la que episodios como 'el 
Decreto de Nueva Planta o el franquismo' demuestran que el 
español no ha sido siempre 'doctrina común'. Lázaro precisó que 
en general 'no hubo presión idiomática' en América, donde el 
español se impuso por 'una labor de contagio', pero que también 
hubo 'momentos históricos' de imposición116. 

  

 

A denegação dos processos de imposição idiomática em solo americano precisa 

ser constantemente reforçada, dado que dela depende a preservação da imagem 

democrática das instâncias de autoridade e o solapamento da incômoda história de 

conquista e colonização (DEL VALLE, 2007b, p. 54). As palavras do diretor da RAE, 

Darío Villanueva, reatualizam essa denegação ao destacar a participação ativa das 

nações independentes após o período colonial no processo de expansão linguística. 

Dessa perspectiva, as decisões soberanas tomadas pelas repúblicas emancipadas em 

favor do espanhol permitiriam explicar o grau de universalidade que a língua espanhola 

possui atualmente117: 

 

 

[o espanhol] es una lengua ecuménica y universal porque las 
repúblicas cuando proclaman su independencia deciden hacer del 
español la lengua constitutiva de la comunicación dentro de su 
nación y de su estado. [La administración española] nunca tomó 
la imposición de la lengua española como un asunto perentorio,  

                                                           
116

 Disponível em: <http://elpais.com/diario/2001/04/26/cultura/988236002_850215.html>. Acesso em: 11 
de jan. 2016. 
 
117

 Na mesma entrevista Villanueva afirmava: “el español es la legua que es hoy no por la colonia, sino 
por la independencia”. 

http://elpais.com/diario/2001/04/26/cultura/988236002_850215.html
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al tiempo que las órdenes religiosas preferían que sus clérigos 
aprendieran las lenguas indígenas para adoctrinar en ellas. […] El 
grado de españolización lingüística era bastante reducido durante 
la colonia, no llegaba al 20 % la población americana que hablaba 
el español. Son las repúblicas las que lo enseñan y lo hacen la 
lengua universal que hoy es (VILLANUEVA, 2015). 

 

  

Acreditamos que a análise glotopolítica dos efeitos da (des)oficialização 

linguística não pode encontrar respostas em uma teoria liberal da linguagem que 

esquece de indagar as complexas condições históricas que influenciam as práticas dos 

agentes e que, como bem nos lembra Mackey, passam pelo viés de circunstâncias 

desfavoráveis como a “inmigración, el hambre, la enfermedad, el genocidio, la baja del 

índice de natalidad, la exogamia, la ausencia de trabajo, la ausencia de instrucción, la 

pobreza o la prohibición” (MACKEY, 2001 apud BOYER, 2006, p. 3).  

 

 

3.6 A OFICIALIZAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE 
CONHECIMENTO: O MODELO ACADÊMICO 

 

 

Tendo se convertido Castela, de acordo com as condições históricas analisadas 

na seção anterior, no epicentro da vida político-econômica do território, o reformismo 

Bourbon atraiu o interesse de (grupos de) agentes produtores de conhecimento 

(principalmente eruditos e amadores oriundos da nobreza, do clero e das profissões 

liberais) entre os quais podemos incluir os primeiros fundadores da Academia 

Espanhola. Assim como foram criadas na Europa associações sintonizadas com as 

tendências humanistas e iluministas, na Espanha do século XVIII, a instituição 

acadêmica imperaria como modelo organizacional dos centros produtores e difusores 

de conhecimento oficial. Foi esse tipo de associação que proliferou na passagem do 

século XVII para o XVIII e que contribuiu para criar um ambiente propício à fundação 

de academias especializadas e patrocinadas pela Coroa (ÁLVAREZ MIRANDA, 1996).  
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Destaca-se, nesses processos, uma associação fundada em Sevilha em finais 

do século XVII pelo médico Juan Muñoz y Peralta. A chamada Veneranda Tertulia 

Hispalense Médica-química, Anatómica y Matemática, foi a primeira associação a 

contar com proteção real. Após a aprovação de seus estatutos por Real Cédula emitida 

em 25 de maio de 1700, ainda no reinado de Carlos II, foi rebatizada com o nome de 

Regia Sociedad Filosófica y Médica de Sevilla e, mais tarde, conhecida como Regia 

Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla. A ratificação da sociedade 

sevilhana por Felipe V e o posterior reconhecimento real a outras associações, incluída 

a RAE, evidenciam a emergência de um novo tipo de relação patrocinador-patrocinado, 

que envolvia o poder político-econômico e as novas organizações produtoras de 

conhecimento caracterizadas pelo afastamento gradativo das correntes escolásticas e 

das doutrinas pré-iluministas.  

O modelo acadêmico oitocentista mostra duas caraterísticas relevantes para 

entender as dinâmicas de concentração de legitimidade normativa nos campos de 

produção de conhecimento linguístico. Por um lado, a necessidade de um nível de 

competência cada vez mais especializada e orientada pelas correntes renovadoras e, 

por outro, uma ampliação das redes de relações (sobretudo um estreito vínculo com 

instâncias oficiais de poderes políticos e econômicos cada vez mais centralizados nas 

mãos do monarca).   

O aparecimento na Península dessas novas associações produtoras de 

conhecimento oficial teria propiciado novas relações de poder-saber e, 

consequentemente, alterações nos mercados linguísticos. As academias reais, isto é, 

as organizações reconhecidas pela monarquia como instituições úteis e servis aos 

interesses da Coroa, funcionavam como centros de referência oficiais (com todos os 

benefícios materiais e simbólicos que os efeitos da oficialização são capazes de 

produzir). Também permitiam ao rei deter o controle institucional de grande parte da 

produção de manifestações culturais e (pré)científicas, inclusive as voltadas para 

assuntos linguísticos. Com efeito, como afirma Senz (2011, p. 65), a progressiva 

conformação da estrutura assimilacionista europeia acabou integrando também muitas 

academias linguísticas que tinham aflorado desde o século XVI sob a influência das 

correntes do humanismo vernáculo e do pensamento ilustrado: a Academia della 
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Crusca (1583), com sede em Florença, Académie Française (1635), com sede em 

Paris; Real Academia Dinamarquesa das Ciências e das Letras (1742), com sede em 

Copenhagen; Academia das Ciências de Lisboa (1779), com sede em Lisboa, e a 

Academia Russa das Ciências (1783), com sede em Moscou. 

As primeiras academias literárias que proliferaram na Espanha no final do século 

XVI e durante todo o século XVII consistiam, na prática, em reuniões de escritores, 

poetas, eruditos ou simples amadores, geralmente patrocinados por um mecenas. A 

figura do mecenas significou para muitas associações a possibilidade de se 

desenvolverem e a forma pela qual os intelectuais conseguiam dedicar-se ao cultivo da 

literatura, da filosofia e das embrionárias disciplinas científicas. Contudo, não é possível 

afirmar que o estudo pormenorizado e a reflexão sistemática de questões linguísticas 

fizeram parte da agenda acadêmica renascentista e barroca, pelo menos nos moldes 

da investigação moderna. Documentos, atas, regulamentos, etc., mostram que os 

assuntos e preocupações sobre os quais se debruçavam os assistentes das diversas 

reuniões e tertúlias (circunscritos ao entorno social das castas nobiliárias e muito 

distantes das questões significativas para a grande maioria da população) tinham, 

normalmente, um caráter cultural abrangente que não pode ser enquadrado na atual 

divisão social do trabalho científico. Nesse contexto é que surge a primeira associação 

linguístico-literária patrocinada oficialmente pela coroa espanhola. 

 

 

3.7 A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA POSIÇÃO NO CAMPO 

 

 

A Academia Espanhola nasce em 1713 como uma tertúlia privada com sede no 

Palacio de las Descalzas de Madrid, residência de Juan Manuel Fernández Pacheco, 

marquês de Villena e duque de Escalona. Fernández Pacheco começou a organizar 

regularmente reuniões informais na sua biblioteca às quais assistia um pequeno grupo 

de eruditos e eclesiásticos. A atmosfera aristocrática dos encontros, que de certa forma 

protegia o capital cultural detido pelos participantes, estava ligada ao privilégio quase 
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exclusivo de frequentar e ter acesso a locais socialmente convenientes (como centros 

de instrução e reuniões da “alta sociedade”) e ao acesso e fruição de bens culturais 

restritos para a grande maioria da população (não podemos esquecer que a primeira 

fonte de consulta para a elaboração do Diccionario de Autoridades foi a biblioteca 

particular do fundador da academia). Como se pode depreender da primeira ata, 

naquele mesmo ano, o recrutamento de homens, ou melhor, de pessoas totais – no 

sentido que Bourdieu (2011 [1984], p. 88) dá a esta expressão –, sintonizadas com os 

interesses glotopolíticos do projeto liderado pelo Marquês de Villena, obedeciam a 

princípios de admissão muito difíceis de mensurar e de justificar segundo critérios 

propriamente científicos. Os onze fundadores desejavam que, como acontecia na 

França, a corporação fosse constituída por “sugetos condecorados y capaces de 

especular y discernir los errores con que se halla viciado el idioma español, con la 

introducción de muchas voces barbaras, e impropias para el uso de la gente discreta 

(RAE, 1713 apud ALCOBA, 2007).  

Da composição sociocultural dos fundadores (quatro nobres, quatro clérigos, um 

poeta, um advogado e um bibliotecário), pode-se depreender que os primeiros 

acadêmicos (número que ascenderia a 24 em menos de um ano, graças à publicação 

da Real Cédula) preenchiam satisfatoriamente as pré-condições exigidas pelo estatuto, 

mas revelavam, ao mesmo tempo, o elitismo de uma instituição cuja composição inicial 

parecia responder ao princípio de “„todo para el pueblo pero sin el pueblo‟” (DIAZ 

SALGADO, 2011, p. 103).  

A proximidade ideológica da corporação com Felipe V valeu alguns privilégios 

àquele que se tornaria seu primeiro diretor. Havendo ocupado, entre outros, o cargo de 

vice-rei e capitão geral de Navarra entre 1691 e 1693, a adesão (política e militar) de 

Fernandez Pacheco à nova dinastia contribuiu para sua nomeação como vice-rei de 

Nápoles, sua designação como mordomo maior da Casa Real e a aceitação da 

proposta formulada para criar uma academia da “léngua Castellana”. 

Em sessão celebrada em 10 de agosto de 1713 foram aprovados dois 

documentos relevantes para a oficialização da entidade. O memorial com os objetivos e 

o pedido de amparo real e a planta do dicionário que se pretendia elaborar. 

O memorial explicava os planos e os objetivos acadêmicos da seguinte forma: 
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Señor. El Marqués de Villena, Duque de Escalóna, a los pies de 
V. Magestad, dice, que haviendole manifestado diferentes 
Persónas de calidad, letras, y ardiente zelo de la glória de V. 
Magestad, y de nuestra Nación, el deseo que tenían de trabajar 
en común à cultivar y fijar en el modo posible la pureza y 
elegáncia de la léngua Castellana dominante en la Monarchía 
Españóla, y tan digna por sus ventajosas calidades de la 
sucessión de su madre la Latina, le pareció ofrecer su casa y 
Persona para contribuir à tan loable intento; pero como esta sea 
materia en que se interessa el bien público, glória del Reinado de 
V. Magestad, y honra de la Nación, no es justo nos venga este 
bien por otra mano que por aquella en quien Dios ha querido 
poner la defensa de nuestra libertad, y de quien esperámos 
nuestra entera restauración: por lo qual acudimos à los pies de V. 
Magestad, pidiendole se sirva de favorecer con su Real 
Proteccion nuestro deseo de formar debaxo de la Real autoridad 
una Académia Españóla, que se exercite en cultivar la pureza y 
elegáncia de la lengua Castellana: la qual se componga de veinte 
y quatro Académicos, con la facultad de nombrar los oficios 
necessários, abrir sellos, y hacer estatútos convenientes al fin que 
se propóne: dispensando V. Magestad à los sugétos que la 
compusieren los honores y privilégios de criados de su Real 
Casa: a cuya glória se dirigirán siempre sus trabájos, como sus 
votos à la mayor felicidad de V. Magestad, y de su augusta familia 
(RAE, 1990 [1726], p. 12-13). 

  

 

A aliança glotopolítica foi selada com a resposta de Felipe V em 1714: 

 

 

Por quanto habiendo puesto el Marques de Villena en mi Real 
noticia, que diferentes personas de calidad y consumada 
erudicion en todo género de letras deseaban trabajar en común 
en cultivar y fijar las voces y vocablos de la lengua Castellana en 
su mayor propiedad elegancia y pureza; y para contribuir á intento 
tan útil y loable, había ofrecido el Marques su casa y su persona: 
pero como era justo que precediese mi Real agrado, 
interesándose tan principalmente en esto el bien público, la gloria 
de mi reynado y honra de la Nación, me suplicó el Marques, fuese 
servido favorecer el deseo de formar una Academia Española 
debaxo de mi Real proteccion;  
 
[…] 
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y como de intento tan ilustre se origina tambien el mas elevado 
crédito de la Nación, pues manifiesta el copioso número de 
sujetos que adornan esta Monarquía, insignes en todas letras, y 
en la profesion de la elocuencia Española, de que resulta el 
esplendor de mis súbditos, y la mayor gloria de mi gobierno; por 
estas justísimas consideraciones me ha sido muy agradable esta 
representacion, tan conforme á mi Real ánimo, hecha por el 
Marques, de establecer la Academia Española (ESPAÑA, 1831, 
p. 166-167). 

 

  

A obtenção da Cédula Real – expressão material da afinidade de interesses 

entre a aristocracia acadêmica e a monarquia – permitiu converter a iniciativa liderada 

pelo Marquês de Villena em um projeto institucional oficialmente reconhecido cujo 

adiamento, num primeiro momento, foi causado, como consta no mesmo documento, 

pelas vicissitudes dos conflitos bélicos acontecidos entre 1702 e 1714.  

 

 

no habiendo sido posible ponerle en execucion entre las 
continuas inquietudes de la guerra, he conservado siempre un 
ardiente deseo, de que el tiempo diese lugar de aplicar todos los 
medios que puedan conducir al público sosiego y utilidad de mis 
súbditos, y al mayor lustre de la Nacion Española (ESPAÑA, 
1831, p. 167). 

 

 

Quando são avaliados os efeitos da canonização real sobre o que viria a ser a 

produção normativa da RAE, começando pelo seu primeiro projeto normativo, o 

Diccionario de Autoridades, verifica-se a importância da delegação de legitimidade 

proporcionada pelos poderes oficiais. A obtenção da Cédula Real simboliza o início da 

inserção acadêmica em circuitos de legitimação baseados em alianças políticas e 

econômicas que, apesar de algumas interrupções intermitentes, nunca têm cessado de 

crescer118.  

                                                           
118

 O capital inicial gerado a partir da Cédula Real contribuiu enormemente para a ampliação e 
diversificação quase ininterruptas das redes de posições controladas pela academia. Os investimentos 
acadêmicos, por exemplo, no campo dos meios de comunicação (através das influências sobre a 
produção da Agência EFE e da Fundación del Español Urgente) e no campo científico (através do 
controle de uma instituição formadora de lexicógrafos e de parcerias com universidades) fornecem 
indícios do alargamento das redes de relações atuais e potenciais da academia. 
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A conversão de um capital de autoridade difuso119 – difícil de descriminar dentre 

outras propriedades sociais, culturais, econômicas, etc. – (“personas de calidad y 

consumada erudición en todo género de letras”; “sujetos que adornan esta Monarquía, 

insignes en todas letras, y en la profesión de la eloquencia española”) em um capital 

reconhecido oficialmente produziu entre seus efeitos a multiplicação de privilégios e 

benefícios endereçados aos flamantes tutelados do rei.  

A esse respeito, a Real Cédula de 1714 promulgava:  

 

 

y á fin de  mostrar mi Real benevolencia, y de que se empleen los 
Académicos con mas aliento y continua aplicacion en el 
cumplimiento de su instituto, he venido en concederles, como por 
la presente les concedo, todos los privilegios, gracias, 
prerogativas, inmunidades y exenciones  que gozan los 
domésticos que asisten y están en actual servicio de mi Real 
Palacio: y ordeno y mando, que les sean guardadas y cumplidas 
enteramente y sin limitacion alguna (ESPAÑA, 1831, p. 168, 
grifos nossos). 

 

 

Entre os “privilégios, graças, prerrogativas, imunidades e exceções” com que foi 

beneficiado Fernández Pacheco destaca-se o caráter vitalício de sua função. Após seu 

falecimento, em 1725, seu filho, Mercurio Antonio López Pacheco y Portugal Acuña 

Manrique Silva Girón y Portocarrero (1679-1738), e, posteriormente seus dois netos, 

Andrés Luis López-Pacheco y Osorio (1710-1746) e Juan Pablo López-Pacheco y 

Osorio (1716-1751), ocupariam os cargos de diretores perpétuos da RAE. O período de 

1713 a 1751, ou seja, os primeiros 40 anos de funcionamento da Academia Real, 

esteve sob o comando da mesma estirpe nobiliária, a casa Villena-Escalona. 

                                                           

119
 A difusa composição dos conhecimentos (meta)linguísticos dos acadêmicos e as caraterísticas das 

atividades desenvolvidas durante os primeiros anos refutam a hipótese sobre a competência 
especializada dos primeiros membros. Baseando seu argumento na vergonha dos acadêmicos pela falta 
de um dicionário (como os que já tinham outras línguas europeias) e nas sanções previstas nas atas 
(perda da condição de acadêmico por absenteísmo ou por descumprimento de tarefas cotidianas), o ex-
diretor da douta casa chega à conclusão de que “no nacía la Academia española como un club de 
notables, sino como un centro activo de trabajo linguístico” (GARCÍA DE LA CONCHA, 2013). 
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A continuidade dos privilégios (materiais e simbólicos) atrelada à posição 

glotopolítica ocupada pela RAE e propiciada pelas boas relações com as dinastias 

monárquicas pode ser rastreada em outros momentos da história do campo 

glotopolítico do espanhol. Nesse sentido, Senz (2011, p. 126-127) recupera textos 

legais do século XIX para mostrar como, além dos substanciais recursos provenientes 

da venda dos produtos normativos e das remunerações advindas dos cofres públicos, 

os presidentes ou diretores das reais academias gozavam de privilégios devidamente 

homologados pela Carta Magna.  

A constituição espanhola de 1 de junho de 1869, título m, seção segunda, 

estabelecia, a propósito dos cargos do poder legislativo: 

 

 

Del senado 
 
[...] 
 
Art. 62. Para ser elegido Senador se necesita: 
- 1. Ser español. 
- 2. Tener cuarenta años de edad. 
- 3. Gozar de todos los derechos civiles; y 
- 4. Reunir algunas de las siguientes condiciones 
 
[…] 
 
- Presidente o director de las Academias Española, de la Historia, 
de Nobles Artes, de   Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de 
Ciencias Morales y políticas, y de Ciencias Médicas. 

 
 

O artigo 22 da constituição de 1876 ampliava o privilégio a todos os acadêmicos 

de número: 

 

 

Art. 22. Sólo podrán ser Senadores por nombramiento del Rey o 
por elección de las Corporaciones del Estado y mayores 
contribuyentes, los españoles que pertenezcan o hayan 
pertenecido a una de las siguientes clases: 
 
[…] 
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-9. Presidentes o Directores de las Reales Academias Española, 
de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias 
Exactas, Física y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, y de 
Medicina. 
-10. Académicos de número de las Corporaciones mencionadas, 
que ocupen la primera mitad de la escala de antigüedad en su 
Cuerpo. 

 

 

A lei eleitoral promulgada em 8 de fevereiro de 1877 (vigente até 1931) 

concedeu às Academias reais (entre elas, a RAE) o direito de escolher senadores e 

compatibilizou, em termos salariais, a dupla condição de membro legislativo e 

acadêmico. 

  

 

CAPÍTULO PRIMERO  
 
De los que tienen derecho a elegir senadores.  
Art. 1. Tienen derecho a elegir senadores, con arreglo al n. 3. Del 
art. 20 de la Constitución, las corporaciones siguientes: 
 
[...] 
  
– La Real Academia Española.  
 
[…]  
 
CAPÍTULO II  
 
De los electores y elegibles, incapacidades e incompatibilidades.  
Art. 4. Son elegibles para senadores los españoles comprendidos 
en el art. 22 de la Constitución. [v. supr.]  
 
[…] 
  
Art. 7. El cargo de senador es incompatible con todo empleo 
activo retribuido con fondos del Estado, provinciales o 
municipales que no esté comprendido en las categorías que 
designa el art. 22 de la Constitución.  
 
[...] 
 
CAPÍTULO III 
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De la convocación de la parte del Senado a que se refiere esta 
ley, y de la formación de las listas y elección de Senadores por 
las corporaciones enumeradas en el art. 1. 
 
[…] 
  
Art. 12. El día 1 de enero de todos los años los Directores o 
Presidentes de las Academias y de las Sociedades económicas a 
quienes da derecho esta ley para nombrar Senadores formarán y 
publicarán las listas de los Académicos de número y socios que la 
compongan. 

  

 

Na atualidade, sua condição de entidade financiada com fundos públicos está 

enquadrada, como o resto das academias reais, na categoria de “corporações de 

direito público”, categoria que exime a RAE de cumprir a legislação de contratos de 

administração pública, permitindo negociar com o empresariado (diretamente e sem 

processos licitatórios) as condições de exploração mais favoráveis aos seus interesses. 

Consta também no Reglamento da RAE (2014, p. 41-42), em vigor desde julho de 

2014, a possibilidade de criar ou participar de sociedades mercantis. 

 

 

Artículo 36 
 
Sociedades mercantiles 
 
1. La Real Academia Española, para el mejor cumplimiento de 
sus fines, podrá acordar la creación de sociedades mercantiles o 
la participación en otras ya constituidas. 
 
[…] 
 
3. Las sociedades mercantiles creadas por la Academia serán 
entidades de naturaleza instrumental, a las que se asignará como 
objeto el desarrollo de actividades de orden económico y 
comercial. En ningún caso podrá encomendarse a las sociedades 
mercantiles de la Academia las funciones literarias o lingüísticas 
que los estatutos y este reglamento atribuyen al Pleno. 

 
 

Por outro lado, o patrocínio das academias, que no século XVII e XVIII, estava 

encarnado na figura do mecenas (um membro da nobreza ou o próprio monarca), hoje 
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é realizado, fundamentalmente, pela Fundación Pro Real Academia Española (da qual 

participam como integrantes grupos empresariais e cujo patronato é presidido pelo rei). 

O artigo 39 do Reglamento (RAE, 2014, p. 44) resume claramente as fontes público-

privadas de captação de recursos econômicos. 

 

 
Artículo 39 
 
Patrimonio y recursos 
 
El patrimonio y los recursos de la Real Academia Española 
comprenderán los bienes muebles e inmuebles, los derechos y 
rentas de cualquier clase que le pertenezcan, la asignación 
ordinaria prevista en los presupuestos del Estado, así como las 
subvenciones y ayudas que acuerde cualquier administración 
pública. Contará entre sus ingresos las donaciones que 
patrocinadores privados acuerden otorgarle, especialmente las 
provenientes de la Fundación pro-RAE. Integrarán su patrimonio 
los beneficios derivados de la explotación económica de sus 
obras. Asimismo, las subvenciones, legados, donaciones o 
prestaciones personales que reciba y acepte, con carácter 
perpetuo o temporal. 

 

 

A maximização dos benefícios derivados da exploração econômica dos bens 

normativos requer, complementarmente, instrumentos legais de proteção intelectual da 

marca RAE. Na legislação espanhola, os direitos autorais (copyright) estão legalmente 

protegidos pela lei 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y 

de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, mediante a qual a corporação é habilitada a  

 

 

realizar explotaciones económicas de acuerdo con las actividades 
propias de su objeto o finalidad estatutaria e incluso explotaciones 
económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria, siempre 
que su volumen de negocio no supere el 40% de los ingresos 
totales de la entidad.  

 

 

As menções explícitas dos direitos de propriedade intelectual e autoria não são, 

contudo, uma preocupação recente. De acordo com Gómez Asencio (2008), desde 
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1858 começam a ser registradas, com diversas variantes, advertências nos produtos 

acadêmicos postos em circulação. 

 

 

Esta Gramática es propiedad exclusiva de la Real Academia 
Española (RAE, 1858 apud GÓMEZ ASENCIO, 2008); 
  
Esta obra es propiedad de la ACADEMIA ESPAÑOLA120, que ha 
cumplido con las prescripciones de la Ley de 10 de Junio de 1847 
sobre propiedad literaria, y hará uso de su derecho contra quien 
se lo usurpare (RAE, 1870; 1874 apud GÓMEZ ASENCIO, 2008); 

 
Esta obra es propiedad exclusiva de la REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, que se reserva cuantos derechos le corresponden 
con arreglo á la Ley de propiedad literaria de 10 de Julio  de 1847 
y á los convenios sobre esta materia celebrados por España con 
otras naciones. La ACADEMIA perseguirá á quien le usurpare 
cualquiera de estos derechos (RAE, 1878 apud GÓMEZ 
ASENCIO, 2008)121. 

 

 

O tom, já intimidador durante a direção do Marquês de Molins (1870-1874), é 

notadamente exacerbado no período entre 1878 e 1885, sob a direção do Conde de 

Cheste. No entanto, as referências à persecução são definitivamente omitidas a partir 

de 1888 (cf. GÓMEZ ASENCIO, 2008, p. 42-43), sendo que, na versão mais recente do 

estatuto de 2014, os direitos autorais são mencionados com um matiz mais sóbrio: 

 

 

Artículo 34 
 
La Academia acordará la impresión y publicación de sus obras, y 
tendrá la propiedad de ellas. 

 

                                                           
120

 Gómez Asencio (2008) comenta que a especificação “Academia Española” sem o adjetivo “Real” 
pode ter conexão com a ausência dos Bourbon no poder e lembra algumas circunstâncias significativas 
a esse respeito: em 1868, Isabel II foi obrigada a abandonar o país; entre 1871 e 1873 reinou Amadeo I; 
a restauração efetiva de Alfonso XII não teve lugar senão até 1875. A partir de 1878, a marca completa 
foi uma constante (exceto nos exemplares da edição de 1931).  
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O lucro material e simbólico derivado da possibilidade de produzir e publicar 

obras com caráter oficial (cuja continuidade depende, reiteramos, do fortalecimento e 

da ampliação dos circuitos de legitimação) exige assegurar, também, o controle das 

reproduções desautorizadas, evitando, assim, a proliferação de mercados paralelos de 

produtos normativos. As advertências explícitas à propriedade intelectual evidenciam 

os esforços da RAE para manter o monopólio da produção oficial de bens normativos 

num contexto de expansão dos mercados linguísticos. A demanda ampliada 

(intensificada entre, outras coisas, pelos processos independentistas na América 

Latina, o crescimento das tecnologias de impressão e pela ampliação dos sistemas 

nacionais de instrução) excedia amplamente, já na segunda metade do século XIX, as 

fronteiras nacionais e explica, em parte, as tentativas não oficiais de reprodução (total 

ou parcial) dos textos acadêmicos:  

 

 

la insistencia en salvaguardar derechos propios no debe 
sorprender a nadie. No carecía la Academia de motivos para esta 
preocupación. Muchos individuos particulares se hallaban al 
acecho. Su prestigio, el marchamo de oficialidad de sus textos 
gramaticales, su autoridad y la amplia difusión de sus acreditadas 
doctrinas y normas le hacían temer, constante y justificadamente, 
copias, adaptaciones, resúmenes..., perjuicios de índole diversa 
(también económica) en definitiva. Y ello de manera especial 
entre 1857 (año en que se promulgó la Ley Moyano) y el primer 
cuarto del siglo XX: “numerosas ediciones piratas y una 
traducción” debieron de poner en guardia a la Academia y 
suscitar recelos ante eventuales plagiarios. Oigamos al conde de 
La Viñaza: “Muchas fueron también las ediciones subrepticias que 
[de las gramáticas] se hicieron” entre 1868 y febrero de 1875, “lo 
cual prueba asimismo el crédito de que disfrutaban”. Y todo ello 
sin tomar en consideración los numerosos textos en los que se 
conjugaban, citando o no a sus propietarios y en síntesis no 
siempre bien allegadas, ideas tomadas de unos y de otros: Salvá, 
Martínez López, Bello, la propia Academia... Razones para la 
prevención, desde luego, no faltaban, como no faltan hoy 
(GÓMEZ ASENCIO, 2008, p. 43). 
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A continuidade dessa atitude preventiva ante “eventuais plágios” inclui, na atual 

configuração do campo, o controle de conteúdos disponíveis em ambientes digitais. 

Nota publicada em 2011 no portal da RAE informava:  

 

 

si alguno de estos contenidos, concretamente el DRAE, se 
quieren enlazar desde plataformas o dispositivos electrónicos 
ajenos a la Academia, esta estudiará las peticiones recibidas, 
como viene haciendo hasta ahora. Su autorización, o no, 
dependerá del destino que vayan a tener. La RAE está a favor de 
facilitar los enlaces externos de sus recursos públicos siempre 
que haya una petición formal que no tenga, por parte de terceros, 
fines comerciales o lucrativos.  
 
[…] 
 
Lo que la RAE y las editoriales con las que trabajan las 
academias no pueden permitir, como titulares de los derechos de 
autor de las obras, es una utilización interesada de estos 
recursos. Tampoco son admisibles alteraciones en sus 
contenidos originales o prácticas ilícitas como sus volcados, 
parciales o totales, a soportes electrónicos ajenos a los nuestros y 
sin ninguna clase de autorización para llevar a cabo tales 
acciones (RAE, 2011, grifos nossos)122. 

 

 

A eventual submissão aos vereditos da RAE, inscrita no próprio fato de pedir 

autorização e aceitar as condições restritivas requeridas por ela, legitima a autoridade 

normativa da academia, não apenas em matéria de produção, mas também em matéria 

de circulação do conhecimento produzido. Além do mais, as referências das editoras 

co-titulares dos direitos de autor revelam interesses comuns entre agentes envolvidos 

nos mesmos circuitos de produção e consagração. 

A ênfase dada na nota à disponibilidade do DRAE e de outros produtos123 (“de 

acceso libre en internet”; ”siempre a disposición de los hispanohablantes de todo el 

                                                           
122

 Disponível em: <http://www.rae.es/noticias/el-diccionario-y-otros-recursos-academicos-son-de-
acceso-libre-y-gratuito-en-internet>. Acesso em: 20 de abr. 2014. 
 
123

 “No es esta la única publicación que la RAE coloca gratuitamente. El Diccionario panhispánico de 
dudas, el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española y el Banco de datos forman parte, entre 
otros, de un conjunto de recursos, que, lejos de desaparecer, se irá incrementando en los próximos 
meses con nuevos servicios en la Red” (RAE, 2011, grifos do autor). Negar que o DRAE seja a única 
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mundo y gratuitamente como hasta ahora”) pretendia refutar as denúncias a respeito 

das restrições de acesso gratuito às obras on line, mas, também e principalmente, era 

uma advertência pública a respeito das “condições de uso das obras e dos recursos na 

internet” às quais os usuários deveriam se submeter124. 

Provavelmente, amplos setores da população compreendam os motivos de 

preocupação e as razões para a prevenção que, com certeza, não faltavam (nem 

faltam) à RAE e às empresas com que compartilha os direitos de propriedade industrial 

e intelectual. É possível acreditar também que, caso se privilegie a dimensão 

econômica, a academia tem o direito (e assim o estabelecem as leis espanholas) de 

obter rendimentos financeiros, com certos limites, da exploração comercial de suas 

obras. No entanto, esse direito contrapõe-se a um dever exigido de toda instituição 

cofinanciada por fundos públicos, que consiste em criar as condições e garantir os 

meios que aproximem efetivamente os cidadãos à produção do conhecimento 

linguístico vigente. Tal aproximação, na atualidade, não poderia ser verdadeiramente 

efetivada sem a disponibilização aberta e total (sem custos extras para os 

consumidores) dos bens normativos, empregando para esse fim, por exemplo, as 

novas tecnologias de informação125. O problema principal, porém, reside em que, como 

                                                                                                                                                                                           
obra gratuita pode significar que existam outras oferecidas sem custo, mas não é uma confirmação – de 
outro modo a RAE seria a primeira em anunciá-lo – de que todos os produtos normativos da marca RAE 
sejam livremente disponibilizadas. Por meio dessa falsa proclamação de vitória, a Academia tenta 
preservar, por um lado, um capital econômico imprescindível para sustentar a posição predominante no 
campo da produção e, por outro, um capital de autoridade que, paradoxalmente, deve mostrar 
desinteresse pelos interesses econômicos. 
  
124

 Nos casos de utilização indevida, o texto declara que “la RAE advertirá a sus responsables de este 
uso irregular de sus obras e iniciará las acciones legales oportunas si no se alcanza un entendimiento, 
que será siempre la aspiración primera” (RAE, 2011). A nota a que fazemos referência está datada de 5 
de outubro de 2011 e é posterior à notificação feita pelo departamento jurídico do Grupo Planeta, entre 
outras, ao administrador de uma página de internet (elcastellano.org) que publicara uma lista com as 
alterações da 23° edição do DRAE. Via e-mail e com autorização expressa para atuar em nome e como 
representação da RAE, a editoria espanhola pedia ao jornalista Ricardo Soca que eliminasse conteúdos 
não autorizados da página. Em contato telefônico, o departamento jurídico da editora confirmou que se 
tratava de requerimentos enviados a páginas e buscadores para retirar conteúdo editado pelo Grupo 
Planeta, mas pertencente à Real Academia.  

125
  Não é surpreendente observar como, apesar das vantagens oferecidas pelas novas tecnologias para 

a divulgação e atualização constante do conhecimento produzido, as publicações tradicionais em 
formato de papel continuam privilegiadas em detrimento das veiculadas em suporte virtual. O preâmbulo 
da 23° edição do dicionário acadêmico faz menção à diferença entre a versão de papel e a digital: “sea 
como fuere, entiende la Academia que es todavía no solo deseable sino en verdad imprescindible que 
una nueva edición en papel, esta que el lector tiene en sus manos, haga balance de las muchas 
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afirma Silvia Senz ao fazer alusão à política acadêmica de publicação e difusão, 

“cuando hablamos de fundaciones sin ánimo de lucro, patrocinio y labor cultural 

panhispánica, existe otra dimensión, la moral, que no debe perderse de vista” (SENZ, 

2006). 

A questão ético-política levantada pela autora exige verificar em que medida a 

RAE, funcionando segundo a lógica dos mercados, está condenada a orientar suas 

estratégias glotopolíticas em direção à concentração de meios e recursos público-

privados, à exclusão de modelos concorrentes e à divulgação restrita do conhecimento 

linguístico produzido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
enmiendas e incorporaciones decididas desde 2001 hasta hoy. Téngase en cuenta, además, que esta 
23ª edición [...] introduce no pocos cambios y mejoras en la presentación de los artículos y en el 
tratamiento lexicográfico de ciertas cuestiones; que el volumen final de novedades supera muy 
ampliamente el que en el momento presente refleja la última versión electrónica actualizada” […] (RAE; 
ASALE, 2014, p. 10, grifos nossos). 
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4 FOCOS DE CONFLITOS (DE INTERESSES) NORMATIVOS 

 

 

A comienzos del año 1771, una comisión de la Real Academia 
Española se dirigió a Palacio para ofrecer a S. M. el Rey Carlos III 
el primer ejemplar de la primera gramática académica, que 
entonces se llamaba “de la lengua castellana”. Había hecho lo 
propio en 1726 apresurándose a llevar el primer tomo del 
Diccionario de autoridades al Rey Felipe V, nuestro fundador, a 
quien poco después, en 1741, había presentado la Ortographia. 
Con aquella Gramática completaba la Academia en poco más de 
medio siglo, la construcción de los tres grandes códigos 
lingüísticos en que se sustenta y expresa la unidad de nuestra 
lengua, y sentaba a la vez la base de un reconocimiento de 
autoridad académica que no haría más que extenderse y 
consolidarse con el paso de los siglos (GARCÍA DE LA CONCHA, 
2009, p. 1). 

 

 

A relação circular entre a demanda da produção e a produção da demanda 

desmonta o pressuposto (interessado) que incita a pensar que a autoridade normativa 

é o corolário da dedicação (desinteressada) ao trabalho de objetivação linguística. Essa 

circularidade demonstra, entre outras coisas, as dificuldades que a pesquisa 

glotopolítica enfrenta quando analisa/interpreta focos de conflitos (de interesse) 

normativos no interior dos espaços de produção e difusão de conhecimento linguístico. 

Depreende-se dessa complexidade que os modelos metodológicos inspirados 

em categorias rígidas que afastam e opõem, por exemplo, pesquisas qualitativas e 

quantitativas ou abordagens sincrônicas e diacrônicas, não são compatíveis com o 

enfoque relacional dos campos glotopolíticos. Nesse sentido, a construção de modelos 

objetivados dos espaços de posições e tomadas de posição requer a articulação dos 

eixos metodológicos (cf. Cap. 1), que podem manifestar-se em diversos graus de 

preeminência nas diferentes fases dos trajetos analíticos. 

Tendo isso em mente, esta fase da pesquisa visa analisar/interpretar diversos 

focos de conflito normativo em determinados estados do campo glotopolítico do 

espanhol. Interessa-nos, principalmente, tomar como eixo-vetor de análise a posição 
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relacional da RAE, atualmente atrelada a um alto índice de investimentos na produção 

de bens normativos e a um elevado grau de concentração de meios e recursos público-

privados. No entanto, é necessário advertir que a mera descrição do volume produtivo 

como único parâmetro de mensuração pode comprometer grande parte da análise, 

visto que a mera constatação de dados quantitativos ligados aos processos de 

acumulação de capital glotopolítico não é suficiente para explicar os efeitos de outros 

investimentos (convergentes e divergentes) destinados a definir oficialmente o valor 

dos critérios de valor mediante os quais os produtos (e, por extensão, as competências 

dos produtores concorrentes) devem ser avaliados.  

Posto em outras palavras, isso quer dizer que, para compreender tendências e 

orientações inscritas nas práticas glotopolíticas, requer-se integrar na análise duas 

formas de investimentos (materiais e simbólicos) que, embora na teoria possam ser 

expostas separadamente, são, na prática, sempre coadjuvantes e complementares. Em 

termos gerais, a leitura glotopolítica que propomos deve ter em vista a capacidade 

detida pelos (grupos de) agentes para: 

 

1) Mobilizar recursos disponíveis e maximizar a produção de bens 

normativos, ampliando seu volume, seja através da inovação 

relativamente constante, seja pela renovação, reimpressão, ou mera 

reprodução; 

 

2) Mobilizar recursos disponíveis e maximizar a produção da demanda 

dos bens normativos, ampliando a adesão explícita ou tácita aos 

critérios e princípios de validação mais favoráveis ao tipo de produção 

sobre os quais se tem domínio. 

 

Esta dupla dimensão analítica favorece a construção de espaços objetivados de 

propriedades pertinentes onde as posições glotopolíticas dos agentes são definidas em 

função da distribuição desigual – produto de lutas anteriores e vigentes – de acesso 

aos recursos materiais e meios de produção, mas também em função do engajamento 
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estratégico em circuitos de legitimação que contribuem para (des)estabilizar as 

hierarquias normativas e (re)definir as fronteiras do campo.  

Com base nessas considerações preliminares, analisaremos, primeiramente, a 

capacidade produtiva da RAE, mostrando sua predominância, em termos de volume 

produtivo (dicionários, gramáticas e ortografias), nos mercados linguísticos. Em 

seguida, refletiremos sobre a produção do valor dos bens normativos. Neste sentido, 

faremos referência aos investimentos realizados pela Academia na tentativa de 

sustentar a demanda ampliada e duradoura dos seus produtos, descrevendo as 

estratégias de defesa coletiva levadas à prática em determinados estados críticos do 

campo glotopolítico do espanhol. 

 

 

4.1 A PRODUÇÃO DE BENS NORMATIVOS 

 

 

Descrevemos no capítulo anterior algumas das condições que favoreceram a 

emergência de uma nova posição no campo glotopolítico do espanhol. Essa posição 

estava ocupada por um pequeno grupo de pensadores aristocratas dotado de um 

capital difuso (saberes, representações, disposições herdadas e interesses associados 

à posição social dos integrantes) e se inseria em um projeto monárquico de unificação 

de territórios e de concentração político-econômica (encarnado na figura de Felipe V).  

Pode-se afirmar que após 300 anos de acúmulo de capital (político, financeiro, 

de relações, etc.) a RAE se caracteriza, na atualidade, por ser uma sociedade de 

economia mista detentora de grande parcela dos meios oficiais de produção e difusão 

de conhecimento linguístico. Essa condição e sua presença ativa em amplos e 

complexos circuitos de legitimação constituem dois fatores significativos da assimetria 

de capital de autoridade na atual configuração do campo do espanhol. Assimetria essa 

que, em termos comparativos, como será demonstrado abaixo, não encontra paralelos 

em outros universos glotopolíticos. 
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No que diz respeito ao primeiro fator (capacidade produtiva), Espósito (2011, p. 

363-364) destaca a prolífica e incessante publicação de obras assinadas pela RAE, em 

contraste com as atividades desempenhadas por outras corporações, como as 

academias italiana e francesa. Para o autor, as referências à doutrina da RAE como 

modelo de norma linguística é, em certa medida, resultado de um extenso trabalho de 

codificação normativa, fundamentalmente de caráter lexicográfico, mas também 

ortográfico e gramatical – independentemente da sua qualidade –, já que o número de 

edições de dicionários, gramática e ortografias costuma ser considerado como um 

dado para avaliar a materialização e a consolidação da norma linguística (ESPÓSITO, 

2011, p. 357). 

O recenseamento da produtividade acadêmica, enquanto indicador quantitativo 

do alcance dos investimentos de agentes mobilizados (ora organizados, ora 

tacitamente solidários) permite dimensionar e avaliar a situação sui generis que a 

posição relacional da RAE representa para todo o campo glotopolítico do espanhol. 

É necessário insistir, novamente, que a análise de índices quantitativos de 

produção normativa, deve ser sempre acompanhada por uma análise qualitativa que 

examine as condições que propiciam a concentração e a acumulação dos meios e 

recursos disponíveis.  

Uma enumeração sumária das principais obras normativas assinadas pela RAE 

oferece a este respeito evidências substanciais da capacidade produtiva da única 

instituição que (se comparada com a Accademia della Crusca e a Académie Française, 

por exemplo) com o passar dos anos 

 

 

[…] ha ido intensificando su trabajo normativo. De hecho, 
después de la publicación de Diccionario de autoridades (1726-
1939), esta institución ha publicado otras veintidós ediciones del 
diccionario de la lengua española […]. Su actividad lexicográfica, 
pese a haber sido fluctuante, nunca ha cesado; más bien ha 
continuado con la prolífera publicación de otros diccionarios: 
diccionario manual e ilustrado de la lengua española (1927, 1950, 
1983 e 1989), dos tomos del diccionario histórico de la lengua 
española (1953- 1936, a-cevilla), diccionario escolar (1996, 1997), 
nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (2001), 
Diccionario panhispánico de dudas (2005), diccionario esencial de 



141 
  

la lengua española, diccionario del estudiante (2005) e diccionario 
práctico del estudiante (2007). También se observan grandes 
diferencias entre las tres academias desde el punto de vista de la 
norma gramatical y ortográfica […]. Cuatro ediciones de la 
Ortografía (1741, 1969, 1974 e 1999); más de setenta de la 
Gramática de la Academia (de 1771 a 1931), el Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española (1973) y la nueva 
gramática de la lengua española (2009) (ESPÓSITO, 2011, p. 
363-364). 

 

 

A edição, em menos de sessenta anos, de um dicionário, de uma ortografia e de 

uma gramática (1739-1741-1771) atesta o interesse dos primeiros acadêmicos em 

elaborar versões oficiais dos três códigos normativos. 

Tanto a RAE quanto a ASALE têm ressaltado em várias ocasiões a importância 

estratégica que “tradicionalmente” tem a tríade normativa (dicionário-gramática-

ortografia) na agenda glotopolítica da instituição, principalmente, pela unidade 

normativa que ela propicia126: 

 

 

las funciones atribuidas tradicionalmente a las Academias de la 
Lengua consistían en la elaboración, difusión y actualización de 
los tres grandes códigos normativos en los que se concentra la 
esencia y funcionamiento de cualquier lengua y que aseguran su 
unidad: la Ortografía, el Diccionario y la Gramática (ASALE, 2004, 
p. 3). 

  

 

Diante de uma comissão de parlamentares catalães, García de la Concha, 

diretor da RAE entre 1998 e 2010 e, em 2016, diretor do Instituto Cervantes, expunha a 

importância desses “três grandes códigos” que, junto à unidade intrínseca da língua, 

sustentam a pujança internacional da língua espanhola.  

 

                                                           
126

 O interesse pela proteção da “unidade” linguística – eufemismo utilizado para fazer referência aos 
interesses ligados à unificação dos mercados linguísticos e à homogeneização dos critérios de avaliação 
dos produtos – é indissociável do interesse de arrogar-se a função natural de promover consensos e 
arbitrar legitimamente eventuais conflitos linguísticos.  
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[…] decía que la fuerza del español en el mundo está sustentada 
por la unidad que existe dentro de la propia lengua y porque a la 
vez que ésta se apoya en tres grandes códigos: el código léxico, 
que se cifra en el diccionario, el código gramatical y el código 
ortográfico (GARCÍA DE LA CONCHA, 2002). 

 

 

As conclusões do relatório elaborado pelo secretário da academia norte-

americana, Jorge Covarruvias, a propósito do Congresso das Academias da Língua 

Espanhola (2011), corrobora a predominância das áreas lexicográfica, gramatical e 

ortográfica na política editorial da RAE. No quadriênio analisado (2008-2011) tinham 

sido produzidas e aprovadas pela associação as seguintes obras “de carácter 

panhispánico” (COVARRUVIAS, 2011): 

 

 

 La Nueva gramática de la lengua española (2009); 

 Ediciones conmemorativas: La región más transparente (2008), Pablo 

Neruda, Antología general y Gabriela Mistral. Verso y prosa (2010); 

 Nueva gramática de la lengua española. Manual (2010); 

 El Diccionario de americanismos (2010); 

 Segunda edición del Diccionario del estudiante (2011); 

 La Gramática básica de la lengua española (2011); 

 El tomo de Fonética y fonología que forma parte de la Nueva gramática 

de la lengua española. 

 

 

No tocante ao período entrante, as vinte e duas academias se comprometiam a 

abordar – “sobre el mismo supuesto de colaboración panhispánica” (COVARRUVIAS, 

2011) – um novo conjunto de obras: 
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 Ortografía básica de la lengua española; 

 Segunda edición revisada del Diccionario de americanismos; 

 Segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas; 

 Segunda edición del Diccionario práctico del estudiante; 

 Vigésima tercera edición del Diccionario de la lengua española. 

 

 

Considerava-se, também, que a comemoração do terceiro centenário da 

corporação seria uma magnífica oportunidade para oferecer no sítio da RAE e da 

ASALE os seguintes recursos lexicográficos: 

 

 

 El Diccionario de Autoridades (1726) digitalizado, junto ao tomo único da 

segunda edição desta obra, assim como as fichas existentes na RAE que 

serviriam para os volumes seguintes, que não foram editadas; 

 O complemento do Tesoro Lexicográfico da Academia com as fichas 

conservadas referentes às mudanças realizadas nas edições do 

Diccionario de la Lengua Española; 

 Os tomos do Diccionario Histórico anterior; 

 Banco de dados do espanhol, somado ao corpus do novo Diccionario 

Histórico e o arquivo em papel da Academia; 

 O Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES). 

 

 

Se considerarmos o estado difuso dos mercados linguísticos na Europa 

oitocentista (especialmente daqueles de grande difusão), a elaboração dos “três 

grandes códigos” normativos supôs, paralelamente, mais do que achar nichos de 

mercado pré-existentes, contribuir para criar uma demanda de seus próprios bens e 

serviços. 

Vejamos, em termos diacrônicos, como se expandiu a produção acadêmica em 

cada uma das áreas normativas. 
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4.1.1 Os dicionários  

 

 

No que diz respeito aos investimentos realizados na área lexicográfica, as obras 

publicadas com assinatura da RAE (incluindo, em alguns casos, coautorias com as 

academias associadas) abrangem um amplo espectro do mercado: 

 

 Diccionario de autoridades; 

 Diccionario de la lengua española; 

 Diccionario panhispánico de dudas; 

 Diccionario del estudiante; 

 Diccionario práctico del estudiante; 

 Nuevo diccionario histórico del español; 

 Diccionario de americanismos; 

 Diccionario esencial de la lengua española. 

 

Mas essa mesma diversidade não se verifica quando considerada a frequência 

de (re)edições do principal dicionário da RAE. Em sua análise sobre a produção 

acadêmica, Gómez Asencio (2008, p. 32) estabelece uma continuidade entre distintas 

edições dos dicionários acadêmicos (DRAEs), apesar das centenas de “retoques” e 

“adaptações” que se sucederam. Sob esse prisma, a Academia publicou outras edições 

baseadas na edição do primeiro dicionário, mas desprovidas de citações de autoridade. 

Na tabela elaborada pelo autor incluímos a publicação de 2014. 

 
 

 1726-1739 Autoridades 

 
  

 1780 13ª  1899 
 

2ª 1783 14ª 1914 
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3ª 1791 15ª 1925 
 

4ª 1803 16ª 1936 [1939] 
 

5ª 1817 
 

17ª 1947 
 

6ª 1822 18ª 1956 
 

7ª 1832 19ª 1970 
 

8ª 1837 20ª 1984 
 

9ª 
 

1843 21ª 1992 

10ª 
 

1852 22ª 2001 

11ª 
 

1869 23ª  
 

2014 

12ª 1884 
 

  

 
 

Tabela II –– Lista de DRAEs (Fonte: GÓMEZ ASENCIO, 2008) 

 
 

Por outro lado, Alberte (2011) adverte que para melhor conhecer as 

contribuições da RAE no âmbito da lexicografia não basta considerar os trabalhos 

efetivamente realizados ou em andamento. Desse modo, o autor propõe uma 

aproximação historiográfica da produtividade acadêmica, incluindo nela também tudo 

aquilo que foi proposto, mas não foi finalizado. No artigo, Alberte reúne dados 

acessíveis sobre esses projetos irrealizados, os quais chama de “diccionarios 

académicos hipotéticos”. Eles abarcam todas as obras anunciadas como importantes e 

benéficas para a língua e seus falantes, mas que nunca chegaram a ser publicadas.  

 

 

Los diccionarios académicos hipotéticos son proyectos de 
diccionarios incluidos en ambiciosas extensiones de los 
programas de publicación académica, particularmente realizados 
a mediados del siglo XIX, que finalmente han quedado reducidos 
a promesas incumplidas (ALBERTE, 2011, p. 383). 

 

 

A esse tipo de dicionários pertencem os seguintes oito projetos lexicográficos: 
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 Diccionario de sinónimos; 

 Diccionario de neologismos; 

 Diccionario de arcaísmos; 

 Diccionario de la rima; 

 Diccionario etimológico; 

 Diccionario de autoridades (2° edição); 

 Diccionario de provincialismos; 

 Diccionario de las voces de artes y oficios. 

 

O compromisso formal assumido com esse programa de atividades foi registrado 

no estatuto da corporação aprovado em 24 de agosto de 1859: 

 

 

será constante ocupación de la Academia formar y enriquecer el 
Diccionario Etimológico, mostrando a la vez las alteraciones y 
transformaciones sucesivas que ha experimentado cada palabra; 
el Diccionario autorizado con testimonios del buen uso que de 
cada voz han hecho escritores doctos; el Diccionario de las voces 
de artes y oficios; el de Sinónimos; el de Provincialismos; el de 
Arcaísmos; el de Neologismos; y el de la Rima: procurando sacar 
a la luz periódicamente el fruto de sus trabajos, así como también 
publicar compendios de estos mismos Diccionarios, acomodados 
a las facultades e inteligencia de toda clase de personas 
(GACETA DE MADRID, 1859 apud ALBERTE, 2011, p. 385, 
grifos do autor). 

 

 

No regulamento de 1861, a RAE reafirmava seu compromisso oficial com a 

finalização dessas obras, porém, de forma parcial, já que as expectativas sofreram 

considerável redução. Nas modificações realizadas no estatuto de 1977, as 

perspectivas de produtividade se viram reduzidas ainda mais, limitando-se apenas a 

duas obras: o Diccionario de la Real Academia Española e o Diccionario Histórico. No 

estatuto de 1993 ratificou-se a preferência por esses dois projetos, sendo que as 
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alterações posteriores (1995 e 2005) não afetaram diretamente as ocupações dos 

acadêmicos. Nesse vaivém de comprometimentos e descomprometimentos, Alberte  

comprova que, após 150 anos, apenas o Diccionario de la Real Academia se tornou 

realidade e ressalta, na forma de abordar as supracitadas “obras hipotéticas”, a 

existência de um padrão de conduta particular:  

 

 

el proceder de la academia respecto a estos proyectos fue 
uniforme: compromiso de realización, anuncio definitorio y 
propagandístico, creación de comisión específica y asignación de 
comisionados, más anuncios sobre su desarrollo o su pronta 
publicación – con mayor o menor previsión según el caso – y 
silencio absoluto (ALBERTE,  2011, p. 388). 

  

 

4.1.2 As ortografias  

 

 

No que tange à área ortográfica, os primeiros investimentos da Academia 

consistiram na elaboração de uma série de diretrizes particulares vinculadas à redação 

do Diccionario de Autoridades. O primeiro projeto ortográfico é atribuído ao redator do 

Discurso Proemial, Adrián Cónnink. Nessa obra foram estabelecidos os primeiros 

fundamentos da ortografia acadêmica. A etimologia foi o critério privilegiado, embora 

tenham sido feitas algumas concessões em relação ao critério do uso (FREIXAS ALÁS, 

2003a, p. 163; MARTÍNEZ DE SOUSA, 2011, p. 633-637). 

A tabela abaixo oferece uma visão de conjunto da produção ortográfica da RAE. 

 

 

 EDIÇÕES DA ORTOGRAFIA ACADÊMICA  

1.ª Orthographía española 1741 

2.ª Ortografía de la lengua castellana 1754 

3.ª Ortografía de la lengua castellana 1763 

4.ª Ortografía de la lengua castellana 1770 

5.ª Ortografía de la lengua castellana 1775 

6.ª Ortografía de la lengua castellana 1779 

7.ª Ortografía de la lengua castellana 1792 
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8.ª Ortografía de la lengua castellana 1815 

9.ª Ortografía de la lengua castellana 1820 

1.ª Prontuario de ortografía de la lengua castellana en preguntas 
y respuestas 

1870 

1.ª Nuevas normas de prosodia y ortografía 1952 

10.ª Ortografía 1969 

11.ª Ortografía 1974 

12.ª Ortografía de la lengua española 1999 

13.ª Ortografía de la lengua española 2010 

14.ª Ortografía básica de la lengua española 2012 

 

Tabela III –– lista de ORAEs 

 

 

Como consta na informação da lista, em 1741 foi publicada a primeira edição da 

Orthographía Española que a partir da segunda edição (1754) seria denominada 

Ortografía de la Lengua Castellana, sendo reeditada e modificada várias vezes durante 

os séculos XVIII e XIX. Em 1870 a Ortografia foi integrada à Gramática. Em linha com a 

nova política linguística professada pela instituição, a 13° edição da Ortografia não foi 

mais apresentada como apenas espanhola, e sim como pan-hispânica. A formatação e 

o conteúdo das últimas edições seguem critérios de definição e segmentação dos 

públicos-alvo (especialistas/não-especialistas), buscando ampliar a presença da marca 

RAE em diversos mercados de grande difusão. A princípio, a última edição é 

apresentada em duas versões: A Ortografía de la Lengua Española (2010) e a 

Ortografía Básica (2012). A primeira é definida no seu prólogo como “sólida”, 

“exaustiva”, “razonada”, “moderna”, “coherente”, “simple” e “minuciosa” (RAE; ASALE, 

2010, p. 40). A segunda pretende ser a ortografia de todos aqueles que falam e 

escrevem em espanhol e é descrita como mais didática, reduzida e prática. Há ainda 

uma terceira versão, derivada da primeira, desenhada especialmente para o mercado 

didático-curricular127. Publicada em 2013, a Ortografía escolar é anunciada como “la 

última obra panhispánica” e, segundo a descrição institucional, aspira a ser um recurso 

                                                           
127

 Este tipo de prática encontra semelhanças com aquelas que a RAE começara a realizar a partir da 
segunda metade do século XIX. Com a obrigatoriedade dos textos acadêmicos no sistema de ensino 
espanhol, a academia dedicou parte de seu tempo a produzir textos escolares a partir de suas 
gramáticas e dicionários. 
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acessível, claro e útil (especialmente para aqueles que se acham no período escolar), 

mas também para “quienes necesiten este recurso básico a lo largo de la vida”128.  

 

 

4.1.3 As gramáticas 

 

 

Das áreas de interesse, a gramatical é a menos prolífica. A primeira gramática 

foi também última a ser iniciada e finalizada. Na visão de Sousa (2011, p. 660), que em 

um artigo se interroga sobre o peso de três séculos de trabalho acadêmico, a produção 

gramatical é a mais pobre, a menos cultivada e aquela cujas edições estão mais 

afastadas no tempo, embora abundem as reimpressões. 

Por sua vez, Gómez Asencio comenta que a abundância de impressões (uma 

edição a cada quatro anos e meio, aproximadamente, entre 1771 e 1931) poderia dar a 

sensação de que a produção gramatical superaria amplamente aquela desenvolvida no 

âmbito lexicográfico (um dicionário a cada dez anos entre 1780 e 1939 ou 22 edições 

até 2002). Essa falsa impressão é reforçada pelas numerosas reproduções feitas ao 

longo dos anos. A tabela abaixo ilustra, em ordem cronológica, as edições assinadas 

pela RAE até o esboço da gramática de 1973. 

 

 

Ed. 
 

Ano Especificação na capa Variação 

[1ª] 1771 [---------------]  

[2ª] 1772 Segunda impresión Como 1771 

[3ª] 1781 Tercera impresión Como 1772 

[4ª] 
 

1796 
 

Quarta edición 
Corregida y aumentada 

 

[4ª] 1852 
 

Quarta edición 
Corregida y aumentada 

Como 1796 

[5ª] 1854 Nueva edición  

[6ª] 1858 [---------------]  

[7ª] 1862 [---------------] Casi como 1858 

                                                           
128

 Disponível em: http://www.rae.es/obras-academicas/ortografia/ortografia-escolar>. Acesso em: 17 de 
maio 2015. 
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[8ª] 1864 [---------------] Como 1862 

[9ª] 1865 [---------------] Como 1862 

[10ª] 1866 [---------------] Como 1862 

[11ª] 1867 [---------------] Como 1862 

[12ª] 1870 
 

Nueva edicion, 
corregida y 
Aumentada 

391 págs. 
 

[13ª] 1874 
 

Nueva edición, 
corregida y 
Aumentada 

423 págs. 
 

[14ª] 1878 Nueva edición Casi como 1874 

[15ª] 1880 Nueva edición 418 págs. 

[16ª] 1883 Nueva edición Casi como 1880 

[17ª] 1885 Nueva edición Como 1883 

[18ª] 1888 Nueva edición Como 1883 

[19ª] 1890 Nueva edición Como 1883 

[20ª] 1895 Nueva edición Como 1883 

[21ª] 1900 Nueva edición Como 1883 

[22ª] 1901 Nueva edición Como 1883 

[23ª] 1904 Nueva edición 414 págs. 

[24ª] 1906 Nueva edición Como 1904 

[25ª] 1908 Nueva edición Como 1904 

[26ª] 1909 Nueva edición Como 1904 

[27ª] 1911 Nueva edición 420 págs. 

[28ª] 1913 Nueva edición Como 1911 

[29ª] 1916 Nueva edición Como 1911 

[30ª] 1917 Nueva edición, 
reformada 

548 págs. 
 

[31ª] 1920 Nueva edición, 
reformada 

Casi como 1917 564 
págs. 

[32ª] 1924 Nueva edición, 
reformada 

Como 1920 ( lengua 
española») 

[33ª] 1928 Nueva edición, 
reformada 

594 págs. 
Última de Cotarelo 

[34ª] 1931 Nueva edición, 
reformada 

534 págs. 
 

[35ª] 1959 
 

Nueva edición, 
reformada, de 

1931 

542 págs. Como 
1931+apéndice 

Ortografía 

[36ª] 1962 
 

Nueva edición, 
reformada, de 

1931 

542 págs. 
Como 1959 

 

[---] 1973 Esbozo… 592 págs. 

    

 
Tabela IV –– Edições de GRAEs (Adaptado de GÓMEZ ASENCIO, 2008) 

 

 

Apesar da intensa atividade editorial atestada pela tabela IV, muitas das 

gramáticas mostram apenas mudanças insignificantes com respeito às edições 
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precedentes; em alguns casos parecem ter sido reimpressas sem alterações ou com 

ligeiras modificações (FRIES, 1989 apud GÓMEZ ASENCIO, 2008, p. 37). Sendo 

assim, o foco na frequência de edições e reedições das gramáticas num período amplo 

(1771-2006) permite destacar as diferenças entre a edição total de gramáticas e a 

vigência de modelos e submodelos produzidos.  

Foi acrescentada à tabela elaborada pelo autor a edição da Nueva Gramática de 

la Lengua Española (NGLE) que, sem considerar as reedições do Esbozo (1971) e a 

redação da Gramática Española de Emilio Alarcos Llorach (1994), é a única 

reconhecida oficialmente desde 1931.  

 

 

Modelos Submodelos (reedições) Vigência 

1771 (1772, 1781)  25 anos 

1796 (=1852=4ª)  58 anos 

1854 
 

1858 
(1862, 1864, 1865, 1866, 1867) 

16 anos 
 

1870 
 
 

1874 
(1878) 

10 anos 

1880 
 

1883 
(1885, 1888, 1890, 1895, 1900, 

1901) 
1904 

(1906, 1908, 1909) 
1911 

(1913, 1916) 

37 anos 
 

1917 1920 
(1924, 1928, 1931) 

56 anos (até 1973) 
89 anos (até 2006) 

6 modelos 
(8 [9] edições) 

6 submodelos 
(26 edições) 

235 anos 

 

Tabela V –– Modelos, submodelos e vigência de GRAEs (Fonte: GÓMEZ ASENCIO, 

2008) 

 

 

Dos investimentos intermitentes na reformulação de modelos de análise e 

descrição gramatical, a RAE passou, nas últimas décadas, a produzir obras que têm 

por fim difundir um modelo de norma unitária. É o caso da primeira gramática do 

“español total”. Essa obra, dirigida por Ignacio Bosque, consta de três volumes. Os dois 
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primeiros, publicados em 2009, são dedicados à morfologia e à sintaxe. O terceiro, 

publicado em dezembro de 2011, aborda a fonética e a fonologia e inclui um DVD (Las 

voces del español. Tiempo y espacio) desenvolvido especialmente para o ensino. 

Definida como “uma obra monumental”, nas palavras do ex-diretor De la 

Concha, a NGLE incorpora, segundo Bosque, uma bibliografia de mais de 3.000 obras 

de autores de todos os países hispanofalantes cuja citação, “em proporções 

adequadas”129, permitiu que praticamente em cada parágrafo aparecesse alguma 

referência ao espanhol da América.  

Em consonância com a atual política pan-hispânica promovida pela instituição, 

“el texto completo y detallado” possui duas versões adaptadas e destinadas a outros 

tipos de consumidores: 

 

 

un Manual, dirigido a los profesores y estudiantes de español y a 
los hispanohablantes que, sin ser especialistas, se interesan por 
conocer en profundidad las cuestiones gramaticales; y la 
Gramática básica, pensada para el gran público y el ámbito 
escolar, que presenta, muy simplificados, los conceptos 
fundamentales130. 

 

 

4.2 A PRODUÇÃO (DO VALOR) DOS BENS NORMATIVOS 

 

 

Os dados apresentados na seção anterior fornecem evidências do rumo tomado 

pela produção acadêmica (dicionários, ortografias e gramáticas, principalmente) e 

mostram a superioridade da mesma – do ponto de vista quantitativo – se comparada à 

capacidade produtiva de agentes concorrentes. No entanto, como já apontamos, a 

                                                           
129

 Disponível em: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-04-11-2008/abc/Cultura/la-gramatica-del-
espa%C3%B1ol-total-estara-lista-en-2009_911004145729.html>. Acesso em: 12 de maio 2014. 
 
130

 Disponível em: <http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica>. Acesso em: 17 de maio 2015. 
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questão da legitimidade normativa excede o simples acesso a recursos capazes de 

viabilizar o custeio de fabricação e de distribuição. Ela depende, concomitantemente, 

do trabalho de consagração desenvolvido pelo conjunto de agentes comprometidos 

com o funcionamento do campo que, através das suas práticas e disposições 

(antagônicas e complementares), participam da formação do valor dos produtos 

(indissociavelmente econômico e simbólico). 

São os produtores estabelecidos que, por deterem uma delegação (sempre 

parcial) de legitimidade, têm mais chances de conservar a posição ocupada, na medida 

em que conseguem manter vigentes os princípios de divisão (critérios, modelos, 

paradigmas, etc.) que servem de fundamento para sua competência específica. 

Corresponde aos pretendentes, a quem incumbe a subversão das hierarquias 

estabelecidas e, portanto, a quebra do regime normativo, impor ao mercado novos 

produtos e novos sistemas de referência para, assim, destituir os critérios de valor em 

nome dos quais os produtores estabelecidos acumularam seu capital de autoridade. 

Nesse sentido, as estratégias destinadas a preservar ou contestar as instâncias 

de autoridade normativa – através da preservação ou contestação do valor dos critérios 

de valor que as definem como tais – constituem uma parte, muitas vezes solapada, dos 

conflitos (de interesses) glotopolíticos. Tornando-se alvos de lutas em diversas regiões 

do campo, os critérios de valor (funcionais, axiológicos, históricos, etc.) demandam 

uma contínua atitude reivindicativa – principalmente nos momentos de crise – visto que 

as críticas de que eles podem ser objeto comprometem a credibilidade tanto dos 

produtores que os invocam como fundamento legítimo da sua autoridade quanto dos 

agentes que depositam neles maior ou menor grau de confiança. 

A defesa do valor dos critérios de valor implica, também, defender um tipo de 

competência reconhecida como o mais conveniente ou adequado. Nesse sentido, não 

deve surpreender que os agentes com altos índices de capital de autoridade estejam 

mais predispostos a considerar como os melhores ou os únicos possíveis precisamente 

aqueles critérios que eles mesmos adotam ou acreditam adotar nas suas práticas 

glotopolíticas, ou seja, aqueles que estão mais ajustados às propriedades específicas 

que possuem. Na medida em que esses critérios são reconhecidos (e, portanto, 



154 
  

colocados fora de toda discussão) tornam-se modelos exemplares e tendem a 

desacreditar os critérios e as competências dos produtores concorrentes131.  

Pelo fato do reconhecimento da autoridade se apoiar nessa compatibilidade 

entre critérios e competências reconhecidas como legítimas, resulta relevante para a 

análise do campo glotopolítico do espanhol interpretar os focos de conflito de 

interesses entre agentes que ocupam posições concorrentes no campo de produção 

(por exemplo, interesse na descrição objetiva, contra a prescrição purista, a favor da 

racionalidade, no retorno dos clássicos, em prol da modernização, etc.) como 

controvérsias epistemológicas e, ao mesmo tempo, como lutas glotopolíticas para 

reconhecer a hierarquia dos modos legítimos de produzir conhecimento linguístico.  

Para avançar nessa direção, resulta necessário estabelecer ao menos a 

distinção teórica entre dois tipos possíveis de estratégias antagônicas. De um lado, as 

estratégias de subversão – frequentes entre os ocupantes de posições antagonistas – 

que submetem à discussão os princípios de hierarquização reivindicados pelas 

instâncias de autoridade. De outro lado, as estratégias de conservação – colocadas em 

prática pelos detentores de uma forma reconhecida de capital de autoridade – 

mediante as quais se busca salvaguardar o status de referência normativa e reafirmar 

os critérios mais condizentes com a especificidade garantida pela posição ocupada. 

 

 

4.3 CRITÉRIOS DE AUTORIDADE 

 

 

Para ilustrar, grosso modo, os potenciais conflitos em que devem entrar os 

agentes interessados em fazer reconhecer como legítimo o valor dos seus próprios 

critérios de valor, basta ponderar, por meio da compilação de alguns dados 

                                                           
131

 “Uma das coisas que está em jogo nas lutas epistemológicas é sempre a valorização de uma espécie 
de capital científico, de teórico ou de cientista”. Essa classe particular de lutas inclina cada um dos 
agentes concorrentes “a defender o tipo de capital de que está particularmente dotado” (BOURDIEU, 
2008 [2001], p. 90). 
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bibliográficos, que não pretende ser exaustiva, a multiplicidade de critérios suscetíveis 

de serem reivindicados como dignos de reconhecimento. 

 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 
LINGUÍSTICA (JESPERSEN, 
1947) 

CRITÉRIOS DE 
ESTANDARDIZAÇÃO (SENZ; 
MINGUELL; ALBERTE, 
2011)132 

Critério de autoridade  Critério diastrático (valores de 
mercado social) 

Critério geográfico  Critério de historicidade 
(valores genealógico e 
tradicional) 

Critério literário  Critério diafásico (valor 
estilístico) 

Critério aristocrático  Critério canónico (valor 
qualitativo ou estético) 
 

Critério democrático  Critério diatópico (valor 
geográfico) 
 

Critério lógico  Critério demográfico (valor 
quantitativo) 
 

Critério estético Critério de 
diassistematicidade (valor 
coesivo) 

 Critério de autonomia (valor 
diferenciador) 
 

 Critério de genuinidade (valor 

                                                           
132

 Os autores elencam, também, alguns dos critérios adotados nos meios de comunicação social 
(imprensa escrita, rádio e televisão) a partir do século XX. As normas e modelos linguísticos 
reconhecidos pelos meios escritos e audiovisuais desafiam, de certo modo, a autoridade acadêmica pelo 
fato de privilegiarem critérios de valor relacionados à linguagem, à comunicação e aos negócios 
jornalísticos, que nem sempre estão em sintonia com o ideal de unidade pan-hispânica promulgado pela 
RAE. Entre os critérios mencionados se encontram os seguintes: critérios de instantaneidade e eficácia 
comunicativa, critérios de atualidade informativa e especialização, critérios estilísticos (clareza, 
expressividade, rigor), critério de identidade corporativa, critério de correção política e critérios de 
proximidade e sincronia (SENZ; MINGUELL; ALBERTE, 2011, p. 518-520). No entanto, a adoção de 

critérios divergentes por parte de posições subordinadas – por exemplo, a agência EFE, através da 

Fundación del Español Urgente (Fundéu) – é tolerada e justificada já que não supõe uma ameaça para a 

estabilidade da autoridade predominante: “lo que pasa es que, claro, Fundéu es una fundación 
promovida desde la agencia EFE para ayudar a los periodistas a resolver problemas de lengua y dudas. 
Fundéu no tiene la función normativa que nosotros tenemos. Generalmente se basa en los criterios de la 
academia. Pero sí que puede responder a lo más inmediato. Casi casi es su obligación. Tiene que 
atender el lenguaje informativo, eso es muy urgente, muy rápido, muy inmediato” (VILLANUEVA, 2016, 
grifos nossos). 
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purificador) 

 Critério de especificidade 
(valor de segregação) 

 Critério analógico (valor 
imitativo) 

 Critério de regularidade 
(valores de homogeneidade e 
sistematicidade) 

 Critério de regularidade 
diacrônica (valor de 
estabilidade) 

 Critério funcional (valores de 
disponibilidade, vigência e 
compreensibilidade) 
 

 

Tabela VI –– Critérios de valor 

 

 

Como a legitimação dos critérios de valor contribui para definir o valor da 

produção e dos produtores legítimos, os conflitos glotopolíticos revelam-se verdadeiras 

lutas pelo poder de definir as hierarquias dos critérios possíveis. Neste sentido, a 

análise das estratégias coletivas destinadas a conservar ou subverter tais hierarquias 

pode contribuir para compreender melhor os interesses que orientam as práticas 

glotopolíticas dos agentes que conformam, de maneira definitiva, os limites do campo. 

Podemos perguntar-nos aqui, para reintroduzir na análise o peso que a posição 

da RAE exerce sobre as demais posições, quais foram os critérios reivindicados pela 

instituição em tempos em que ela não podia invocar a força da tradição como 

fundamento de autoridade e como reagiu, em determinados estados do campo, às 

estratégias de subversão empregadas por agentes concorrentes. 

Em relação à primeira questão e referindo-nos especificamente aos primeiros 

anos de funcionamento da instituição, é possível afirmar que os critérios acadêmicos 

estiveram estreitamente associados a uma concepção de mudança linguística 

particular, baseada na ideia da corruptio linguae. Segundo esta concepção, existe um 

perigo iminente de deterioração linguística, causada, principalmente, pelo descuido ou 

maltrato dos falantes. Para antecipar a decadência da língua, as autoridades devem 

ser capazes, mediante ações de depuração e fixação, de eternizá-la no seu ponto 
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máximo de esplendor. Nesse processo, a codificação tem um papel relevante, já que 

propicia a estabilidade dos usos selecionados, inibindo a indesejável degeneração 

linguística. 

Tomando como referência a primeira obra normativa da RAE, o Diccionario de 

Autoridades (DA), observa-se que os critérios de valor dominantes (diastrático, 

diafásico e diatópico, especialmente) justificavam a recuperação, principalmente, do 

castelhano literário do Século de Ouro e do velho modelo social de usos cortesões. 

Esse ideal de língua pura e perfeita se imporia principalmente graças ao impulso 

recebido do aristotelismo estético “con su tajante división entre lengua vulgar y lengua 

artística” (CARRETER, 1985 [1949] apud SENZ, 2011, p. 504). 

A ruptura categórica entre o saber autêntico e o saber vulgar derivada dessa 

concepção teria contribuído para a conformação e a consolidação de um preconceito 

linguístico “en torno al lenguaje popular, de un lado, y al lenguaje literario y el de las 

clases instruidas, de otro”, que ainda subsiste nas obras acadêmicas mais recentes e 

que é perpetuado por meio do ensino escolar (SENZ, 2011, p. 485).  

O estatuto único de 1726 descreve a função diferenciadora que caberia à RAE 

desempenhar para atingir o fim principal que justificou sua fundação: 

 

 

siendo el fin principal de la fundación de esta Académia cultivar, y 
fijar la puréza y elegáncia de la léngua Castellana, desterrando 
todos los erróres que en sus vocablos, en sus modos de hablar, ò 
en su construcción ha introducido la ignoráncia, la vana 
afectación, el descuido, y la demasiada libertad de innovar: será 
su empléo distinguir los vocablos, phrases, ò construcciones 
extrangéras de las próprias, las antiquadas de las usadas, las 
baxas y rústicas de las Cortesanas y levantadas, las burlescas de 
las sérias, y finalmente las próprias de las figuradas (RAE, 1990 
[1726], p. 23). 

 

 

Considerando que no estilo de vida vulgar (ignorância, vã afetação, o descuido, 

inovação desmesurada) habitava o germe da deterioração idiomática, a revitalização 

da língua – e da Nação – demandava fundar um órgão competente capaz de distinguir 

oficialmente sua pureza e elegância. Ou seja, exigia uma instância autorizada que 
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desse a conhecer e fizesse reconhecer oficialmente essas distinções. Homens como o 

Marquês de Villena perfilavam-se como os mais convenientes – detentores de uma 

competência compatível com os critérios reconhecidos como legítimos – para limpar, 

fixar e dar esplendor à língua oficial. Desse modo, poderia fazer-se frente a dois 

elementos que ameaçavam o progresso da Nação: o vulgar e o estrangeiro. 

Foi o próprio Juan Manuel Fernández Pacheco, como consta na primeira ata das 

reuniões, que reconhece nele próprio e em seus correligionários as competências 

apropriadas para fundar uma academia em Madri – sede da corte de Felipe V – 

semelhante à que existia em Paris. Nessa ata se alega que o marquês teria ideado 

estabelecer uma instituição 

   

 

que se compusiese de sujetos condecorados y capaces de 
especular y discernir los errores con los que se halla viciado el 
idioma español, con la introducción de muchas voces bárbaras e 
impropias para el uso de gente discreta, a fin de advertir al vulgo 
(por su menor comprehensión [sic] se ha dejado llevar de tales 
novedades) cuan perjudicial es esto al crédito y lustre de la 
Nación, lo que fácilmente se podría lograr por el medio de formar 
un amplio Diccionario de la lengua Castellana, en que se dé a 

conocer lo más puro de ella (ACTAS, 1713 apud FREIXAS 
ALÁS, 2003a, p. 53). 
 

          

Empreender um ambicioso projeto lexicográfico (“la formación de un diccionario 

de la Léngua, el mas copioso que pudiere hacerse”) seria uma maneira exequível de 

divulgar a pureza que a língua castelhana tinha acumulado no decorrer da História. 

Porém, comunicar pública e oficialmente a importância de conhecer e reconhecer as 

diferenças e distâncias entre usos próprios e impróprios requeria, a princípio, uma 

dupla operação codificadora consistente em registrar e classificar.  

Devia-se, por um lado, documentar (de acordo com uma lista predeterminada) 

as vozes dos escritores e obras autorizadas, mas, por outro lado, era necessário 

permitir, também, a entrada de termos especializados, palavras coloquiais e unidades 
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fraseológicas133. O registro da diversidade, que tem levado alguns autores a 

reconhecer no DA sinais de um espírito moderno, fazia parte, na verdade, do trabalho 

de distinção realizado por meio de práticas codificadoras. O próprio fato de ordenar o 

registro dos dados coletados em duas listas de autores produzia efeitos de 

normatividade.  

 O prólogo da obra deixa entrever os critérios que justificavam a separação 

taxativa dos escritores em duas listas. Uma, composta por escritores que serviam como 

garantia de autoridade. Outra continha os escritores citados como exemplo de usos 

afiançados: 

 

 

[…] aunque la Académia (como se ha dicho) ha elegido los 
Autóres que la han parecido haver tratado la Lengua con mayor 
gallardía y elegáncia, no por esta razón se dexan de citar otros, 
para comprobar la naturaleza de la voz, porque se halla en Autór 
nacionál, sin que en estas voces sea su intento calificar la 
autoridád por precissión del uso, sino por afianzar la voz; y en los 
Autóres que la Académia ha elegido para comprobar las voces 
por castízas y elegantes, se ponen las citas, sin graduacion ni 
preferencia entre sí, evitando hacer este juício comparativo, 
siempre tan odioso (RAE, 1990 [1726], p. 5-6)134. 

 

 

Pode-se afirmar que no primeiro fascículo do DA coexistem dois corpora 

diferenciáveis. De um lado, um corpus guiado pela lista de escritores e textos 

                                                           
133

 É importante lembrar que, de fato, a lista de escritores escolhidos pela Real Academia não compunha 
o corpus integral do DA. O nome completo da obra dá indícios do tipo de dicionário a que aspiravam os 
acadêmicos: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su 
naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o rephranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua. 
 
134

 Compare-se a oposição usos autorizados/exemplos de uso que se deprende da citação do DA de 

1726 com a extraída do prólogo da NGLE (Manual) publicada em 2010: “[...] junto a autores clásicos de 

ayer y de hoy y escritores de prestigio que ofrecen testimonios significativos de los usos de la lengua 

culta y de los registros formales, figuran otros contemporáneos en cujas obras se documentan 

numerosas expresiones del español popular, algunas de las cuales no se consideran dignas de 

imitación” (RAE, 2010a, p. 44). 
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considerados modelo e fundamento da obra lexicográfica135 e, do outro, um corpus 

formado pelo inventário completo das obras citadas com as respectivas abreviaturas136. 

Durante a elaboração do repertório lexicográfico, a tarefa documental, que 

supunha considerar textos de variada procedência, coexistiu com a tarefa de “distinguir 

os vocábulos, as frases e as construções”, classificando-as de acordo com os critérios 

acadêmicos. A “Planta” elaborada por González Barcia, por exemplo, recomendava 

expressamente “observar la calidad de las voces, si son cortesanas, rusticas ò 

bárbaras”, “anotar las que deuen huir por mal sonantes, equivocas ò antiquadas” e, 

inclusive, restituir el uso linguístico de “alguna de las voces antiquadas teniendo la 

propiedad, hermosura y sonido mejor que la subrogada,  tachando la nueva voz de 

Barbarismo de la lengua”137. 

Se em prol da Nação cabia à Academia desterrar os barbarismos que, abusando 

deles, tinha introduzido o vulgo (cf. FREIXAS ALÁS, 2003a, p. 164), era sua verdadeira 

função não apenas construir um compêndio lexical que documentasse todas as vozes 

apelativas espanholas, mas um dispositivo normativo que (re)definisse o valor social 

dos usos linguísticos.   

Tudo parece indicar que o sistema de marcas (as citações de autoridade e as 

marcas lexicográficas) foi essencial no processo de elaboração do DA. As marcas de 

                                                           
135

 “Lista de los autores elegidos por la Real Academia Española, para el uso de la voces y modos de 
hablar, que han de explicarse en el Diccionario de la Léngua Castellana, repartidos en diferentes clases, 
segun los tempos en que escribieron, y separados los de prosa, y los de verso” (cf. FREIXAS ALÁS, 
2003b, p. 283). 
 
136

 “Explicación de las abreviaturas de los nombres de Autóres y obras, que van citados…” (Cf. FREIXAS 
ALÁS, 2003b, p. 292). 
 
137

 Andrés González Barcia (1673-1743) ocupou diversos cargos político-administrativos durante o 
reinado de Felipe V. Foi ministro do Supremo Consejo y Cámara de Castilla, assessor de Guerra, vocal 
da Junta do Tabaco e da Junta de Comercio y Moneda e governador da Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte. Como acadêmico, elaborou um documento destinado a regular a construção do DA. A primeira 
versão do documento, transcrita na ata de 10 de agosto de 1713, denominou-se “Planta ideada por los 
comissários nombrados de la Academia del método que se puede observar en la composición del Nuevo 
Diccionario de la Lengua Española mandada hazer à fin de solicitar la mayor uniformidad que fuera 
posible en la forma de su fábrica. Y la sugetan (como deben) a la censura de toda la Academia”. O texto 
revisado e, posteriormente, impresso, sofreria modificações (“Planta y método qve, por determinacion de 
la Academia Española deben observar los académicos, en la composicion del nuevo diccionario de la 
lengua Castellana; a fin de consegvir su mayor uniformidad”). 
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autoridade delimitavam as referências legítimas e conformavam um cânone138 que, sob 

a aparência de constatar o valor social dos usos linguísticos, contribuía para institui-lo e 

consagrá-lo. O exame do índice de frequência das preferências literárias permite 

vislumbrar o cânone que acabou conformando o primeiro repertório lexicográfico da 

RAE139: 

 

 

éste se compone, en primer lugar, por los autores literarios del 
Siglo de Oro Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes y Lope 
de Vega, con una amplia producción, sobre temas diversos, en 
prosa y en verso (pues los escritores preponderantemente líricos, 
como Calderón de la Barca y, sobre todo, Luis Góngora y Argote, 
a pesar de ser muy apreciado por la academia, se citan menos). 
Junto a ellos, se encuentra también Juan Luis de Granada, autor 
ascético cujas obras eran lectura cotidiana en la época, con una 
producción vastísima y de una riqueza léxica admirable. En 
segundo lugar, el canon se compone de una serie de manuales 
científicos obras cronísticas, tratados religiosos y documentos 
legales de todas las épocas (desde la edad media hasta fechas 
coetáneas a la elaboración de Autoridades), que aportan al 
Diccionario un caudal de vocablos tan especializados que 
difícilmente podían encontrarse en los textos literarios. En tercer 
lugar, se sitúan las principales novelas de la picaresca española 
del siglo XVII, de la que los académicos se sirvieron para 
documentar los usos del léxico de germanía. Finalmente, 
concurren las obras de algunos grandes prosistas del siglo XVI 
(Fray Luis de León, Diego Gracián de Alderete, Antonio de 
Guevara y Santa Teresa de Jesús), estimados como clásicos de 
la tradición española, pero ya modelos lingüísticos bastante 
alejados de la lengua que los académicos pretendían fijar 
(FREIXAS ALÁS, 2003a, p. 424-425). 

 

 

No caso das vozes para as quais não se achava referências na lista dos 

“autores elegidos”, mas era necessário registrá-las no dicionário, os acadêmicos se 

valiam de marcas de uso diferenciais. 

                                                           
138

 Cânone deriva do grego κανών (kanon = vara, regra). Designava uma vara empregada como 
referência de medição e está associado a termos como padrão, regra, norma. 

139
 Índice extraído de uma amostra de 5% das páginas do DA (FREIXAS ALÁS, 2003a).  
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Garriga (1997, p. 83) oferece as nove expressões empregadas no DA que, 

posteriormente, seriam introduzidas na 2° segunda edição (1770) com formas 

abreviadas140. 

 

 

“baxo” 

“burlesco” 

“familiar” 

“festivo” 

“irónico” 

“jocoso” 

“plebeyo” 

“vergonzoso” 

“vulgar” 

 

Tabela VII –– Marcas de uso diferencial no DA 

 

 
Mostrando-se defensores oficiais da etimologia e da autoridade dos grandes 

escritores, a RAE (dotada de um capital pouco reconhecido fora da órbita da corte e 

das tertúlias) mostrava empenho para desbaratar qualquer suspeita de imposição 

arbitrária ou infundada na escolha dos seus membros. Para justificar a função 

normativa dos cargos, política e economicamente garantidos pelo rei, porém 

questionados por agentes concorrentes, os acadêmicos deviam mostrar-se 

competentes para ocupá-los e, ao mesmo tempo, demonstrar desinteresse pelos 

privilégios (materiais e simbólicos) a eles assegurados. 

                                                           
140

 A inclusão de abreviaturas já era uma prática empregada por outros vocabulários e dicionários que 
serviram de base para a elaboração do DA, como o Diccionario latín-español de Nebrija (1492), o Tesoro 
de la lengua castellana o española, de S. Covarrubias (1611), o Dictionnaire de l’Académie française 
(1694) e o Vocabolario della Crusca. Dentre as atualizações da segunda edição do DA destaca-se a 
institucionalização de um sistema de abreviaturas e a fixação sistemática de marcas abreviadas para 
advertir usos peculiares das vozes. Na lista de abreviaturas aparecem as seguintes: Antiq., Poc. us., R. 
(abreviaturas de marcas diacrônicas); Provinc. (abreviatura de marca diatópica) e Bax., Fam., Festiv., 
Germ., Irónic., Vulg. (abreviaturas diastráticas/diafásicas). 
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Autoproclamar-se árbitro competente e não dono da língua era uma forma 

estratégica de mostrar moderação e desprendimento, mas também de maximizar o 

lucro (simbólico e material) da posição ocupada: 

 

 

el poner estas autoridades pareció necessário, porque deseando 
limpiar, purificar, y fijar la léngua, es obligación precisa que la 
Académia califique la voz, y manifieste los méritos de su juício: 
pues con este méthodo muestra la moderación con que procéde, 
y desvanece las inventadas objeciones de querer constituírse 
maestra de la léngua: porque calificada la voz por límpia, púra, 
castíza y Españóla, por medio de la etymología, y autoridades de 
los Escritores; y al contrário, castigada por antiquada, ò por 
jocósa, inventada, ò usada sólo en estílo libre, y no serio: viene à 
salir al público, con notoriedád de hecho, que la Academia no es 
maestra, ni maestros los académicos, sino unos Jueces, que con 
su estúdio han juzgado las voces: y para que no sea libre la 
senténcia, se añaden los méritos de la causa, propuestos en las 
autoridades que se citan (RAE, 1990 [1726], p. 17-18). 

 

 

É preciso dizer que, após algumas décadas, a academia excluiria do dicionário 

as citações de autoridade das quais, durante várias décadas, tinha se valido para 

atestar os méritos dos julgamentos e a moderação dos procedimentos. Em 1780, já 

com um volume de capital de autoridade robusto e sem necessidade de invocar 

explicitamente os grades escritores do passado, a RAE editava o Diccionario de la 

lengua castellana reducido a un tomo para su más fácil uso, ya sin las citas de los 

autores.  

É preciso dizer também que a passagem de um capital difuso a um capital 

institucionalizado contava – e ainda conta – com o crédito recebido dos agentes (direta 

ou indiretamente) interessados em reconhecer e consagrar o valor dos produtos 

acadêmicos. Nesse sentido, a difusão de uma história oficial que denega coletivamente 

os efeitos normativos do trabalho de codificação é uma das formas de inibir a 

proliferação de um revisionismo histórico que desconhece a legitimidade – 

pretensamente consensual – da competência acadêmica e reivindica como legítimos 

outros modos de produzir e difundir conhecimento linguístico: 
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[...] la academia no se presentaba como un organismo prescriptor 
de la lengua. La Corporación pretendía tan solo recuperar las 
formas linguísticas más adecuadas, pero afirmaba que debía 
mantenerse al margen de la operación de fijarlas, pues esto solo 
puede conseguirlo el uso. Sin duda, esta declaración se remonta 
a los ideales humanistas que ya había perseguido la Crusca, 
según los cuales el simple hecho de rescatar y mostrar las formas 
más sublimes de la lengua provocaría una mejora en la formación 
de los hombres, que tenderían a emular los modelos propuestos 
(FREIXA ALÁS, 2003a, p. 54, grifos nossos); 
 
[…] el primer "Diccionario de Autoridades" no hizo otra cosa sino 
apuntalar cada palabra del idioma con un cimiento de citas de 
escritores de uso vivo. La autoridad empezaba en la vida antes de 
recibir la autoridad en la Academia. Luego, cuando tuvo la 
Academia que acudir a remediar la artificiosidad culterana del 
siglo, tampoco legisló por autoritarios decretos, sino que acudió, 
con Mayans, con Capmany, al plebiscito de nuestros limpios 
autores del siglo xvi, los autores del "buen gusto": la frase 
culinaria que acuñó Isabel la Católica para significar toda claridad 
elegante (PEMÁN Y PEMARTÍN,  1960, p. 47, grifos nossos); 
 
Como se ve, el diccionario no nace con fines normativos. Sin 
embargo, como explica J. Fernández-Sevilla, “su propia 
trascendencia, el prestigio de sus recopiladores, de la institución y 
la tutela del Rey, acabaron confiriéndole ese carácter, carácter 
que continuó teniendo, en 1780, se publicó en un solo volumen y 
ya sin autoridades” (1974: 46) y se acentuó con el paso de los 
años hasta la actualidad (CUADRADO, 1997, p. 389); 

 
Los primeros académicos españoles no pretendían prescribir la 
lengua, sino recuperar las formas lingüísticas más adecuadas 
fijadas mediante el uso, pues sentían bochorno al ver que lenguas 
próximas como el francés y el italiano contaban con diccionarios 
actualizados, lo cual les impulsó a acometer la empresa de 
elaborar un diccionario digno de una lengua que había dado una 
literatura como la del Siglo de Oro (NOMDEDEU RULL, 2005, p. 
452). 

 

 

O negacionismo normativo que caracteriza os enunciados anteriores encontra 

certa homologia também no discurso acadêmico atual. No preâmbulo da última edição 

do DRAE encontramos um argumento-limite. Na necessidade de excluir da discussão 

os efeitos glotopolíticos derivados do trabalho oficial de explicitação e classificação 
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linguística, a RAE é levada a descrever o dicionário como a culminação de um 

processo que apenas reflete mudanças linguísticas e sociais pré-existentes: 

 

 

del mismo modo que la lengua sirve a muchos propósitos, 
incluidos algunos encaminados a la descalificación del prójimo o 
de sus conductas, refleja creencias y percepciones que han 
estado y en alguna medida siguen estando presentes en la 
colectividad. Naturalmente, al plasmarlas en un diccionario el 
lexicógrafo está haciendo un ejercicio de veracidad, está 
reflejando usos lingüísticos efectivos, pero ni está incitando a 
nadie a ninguna descalificación ni presta su aquiescencia a las 
creencias o percepciones correspondientes. Se diría que existe la 
ingenua pretensión de que el diccionario pueda utilizarse para 
alterar la realidad. Mas lo cierto es que la realidad cambia o deja 
de hacerlo en función de sus propios condicionamientos y de su 
interna dinámica; cuando cambia, se va modificando también, a 
su propio ritmo, la lengua que es reflejo de ella; y es finalmente el 

diccionario – en la culminación del proceso, no como su 

desencadenante – el que en su debido momento ha de reflejar 

tales cambios (RAE, 2014, grifos nossos). 

 
   

4.4 CRÍTICAS À AUTORIDADE NORMATIVA 

 

 

Durante os primeiros anos, o capital objetivado em títulos, cargos e 

condecorações não garantia antecipadamente a autoridade glotopolítica dos 

acadêmicos. Para revalidar esse capital herdado, que era produto de outras 

condições141, a RAE esteve sujeita, desde sua formação, a uma contínua intensificação 

da atividade produtiva e a um alargamento de suas redes de relações. As estratégias 

glotopolíticas orientadas nessa direção permitiram inserir, nos ainda insipientes 

mercados linguísticos, novos produtos e um novo sistema de referências.  

                                                           
141

 De certa forma, Diego Mateo de Zapata (apud MAGALLÓN, 2002, p. 120) descreve a composição 
desse capital acumulado ao informar os cargos ocupados pelos acadêmicos. Segundo ele, a Academia 
era composta de “grandes y rectísimos Ministros de los más Supremos Consejos de Castilla, Guerra e 
Indias; de Caballeros de incomparable erudición; Eclesiásticos y Religiosos sapientísimos y celosísimos 
de la Religión, por  sus altos empleos de Calificadores del Supremo Consejo de Inquisición”. 
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Uma vez realizada a acumulação inicial de capital de autoridade – propiciada 

pelo beneplácito real e fortalecida pelas propriedades específicas detidas por cada 

integrante – o peso da posição glotopolítica da RAE aumentaria paralelamente à 

ocupação e ao controle de posições estratégicas cada vez menos associadas 

diretamente aos círculos restritos das tertúlias literárias. O acúmulo de posições 

controladas142 estabilizaria uma base de solidariedades e alianças transdisciplinares 

capaz de regular o avanço de agentes concorrentes que, privados de signos 

institucionalizados de oficialidade, se veriam impelidos a acreditar (n)a autoridade da 

RAE – ainda que pelo silêncio ou pela condescendência – ou a desacreditá-la, 

denunciando a inoperância e a incapacidade de seus membros. 

Se considerarmos que a acumulação do capital de autoridade – por estar ligada 

à instauração de relações de dependência duráveis – toma tempo e, por sua vez, exige 

uma competência específica, a inexperiência e a incapacidade dos primeiros membros 

da academia seriam os principais alvos das críticas. 

Alberte descreve esse ponto de partida da seguinte forma: 

 

 

Con un capital relacional bien establecido, una buena carga de 
títulos y una escasa preparación filológica, los académicos 
emprendieron la realización del DA ya en agosto de 1713. Su 
desconocimiento sobre metodología lexicográfica los llevo a 
improvisar, y ello, a su vez, a hacer y rehacer. Si bien es cierto 
que, en parte, cubrían sus carencias filológicas y lexicográficas 
con mucha voluntad y ganas, también lo es que ni el esfuerzo 
inicial se mantuvo a lo largo del proyecto ni todos los académicos 
ofrecieron la misma dedicación ni mostraron el mismo interés 

(ALBERTE, 2011, p. 373).  

 

 

Sem dúvidas, um dos primeiros obstáculos que a jovem academia precisou 

enfrentar a esse respeito foi a desconfiança expressada pelo Real y Supremo Consejo 

                                                           
142

 De modo geral, esse acúmulo de posições controladas permite construir e manter clientelas. Bourdieu 
(2011 [1984], p. 120), referindo-se ao campo universitário, sugere que quanto mais as redes de posições 
controladas são ampliadas e diversificadas – nas instituições de ensino, nas publicações especializadas, 
nos jornais, etc. – mais o ciclo das trocas é longo e, em consequência, a “circulação dos serviços 
prestados” entre os poderosos é menos evidente para os “não iniciados”, pois poucas vezes tomam a 
forma visível de uma troca direta e imediata. 
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de Castilla, segunda instância na estrutura de poder dos Bourbon. Ainda que o “bom 

nome” do Marquês de Villena (e de seus colaboradores) não fosse questionado – Juan 

Manuel Pacheco contava com o apoio do Confessor Real, Pedro Robinet, – alertava-se 

ao rei da falta de antecedentes que constatassem a competência específica dos 

“zelosos acadêmicos”. 

Após a análise do memorial que continha a proposta do marquês, o Conselho 

expediu um documento com as seguintes considerações: 

 

  

habiéndose visto en el Consejo pleno el contexto referido del 
Memorial del marqués, no hubo quien no celebrase su gran celo y 
aplicación al trabajo de las letras en el Real servicio a V.M., 
siendo igual el de los sujetos que, aunque no los nombra, expresa 
su fineza y grande celo al logro de la gloria de V.M. y honra de 
nuestra nación; pero al mismo tiempo, encuentra el Consejo la 
duda de su efecto en la práctica de esta grande obra, por cuyos 
motivos le pareciera conveniente que, por ahora, permitiera el 
agrado de V. M. la junta de los celosos Académicos en la casa del 
marqués de Villena, mandándoles hiciesen alguna obra que 
demostrase su aplicado intento, y la pusiesen en las Reales 
manos de V. M., quien, en su vista, reconocería las precisas 
cualidades de utilidad, necesidad y oportunidad (GIL AYUSO, 
1927 apud CARRETER, 1972, p. 21-22, grifos nossos). 

 

 

Apesar de Felipe V nunca ter recebido as demonstrações que o Conselho 

recomendara, foi emitida a cédula de confirmação. Esse documento especificava os 

privilégios a que teria direito a academia pela sua condição de instituição “Real”. Entre 

eles, a faculdade de estabelecer suas próprias regras, nomear cargos e dispor de um 

impressor, excetuando, contudo, a possibilidade de publicar sem prévia censura do 

Conselho. 

Dentre as críticas mais explícitas, ainda durante o período de elaboração do DA, 

estão as endereçadas pelo catedrático da Universidade de Valencia (1723) e 

bibliotecário real (1733), Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781). De erudição notável 

em várias áreas e de postura reformista, o intelectual valenciano mostraria seu 

particular rechaço à estrutura institucional das academias por intermédio de críticas 

centradas no despreparo e nos abusivos privilégios dos membros da Douta Casa. 
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Mayans denunciava enfaticamente a superficialidade das recém-nascidas academias, 

respaldadas pela autoridade do primeiro Bourbon. Tais instituições estavam, segundo 

ele, em mãos de incapazes e as considerava “un marco formal para que algunos 

[percibiesen] pensiones reales, invertidas más en ostentosidad y boato que en la 

realización de una obra efectiva, sólida y conziensuda” (PÉREZ MAGALLÓN, apud 

JIMÉNEZ RÍOS, 1999, p. 1080). 

Gregorio Mayans insistia na necessidade de criar obras críticas inspiradas nos 

costumes de um seleto conjunto de autoridades. Contudo, os acadêmicos não seriam 

os agentes mais competentes para satisfazer essas necessidades, principalmente 

porque, na opinião do valenciano, naquele momento a RAE era considerada na Corte e 

fora da Espanha “uma junta de ignorantes” (TOVAR, 1981, p. 396)143. As críticas de 

Mayans referiam-se também ao desconhecimento do latim, aos descuidos no 

tratamento da etimologia, à vulgarização do cânone lexicográfico e até à indolência dos 

integrantes:  

 

 

[…] yo desearía mejores maestros que los académicos, los cuales 
dedicados acaso a asuntos graves, no anotan con cuidado 
suficiente las etimologías de las palabras, y siguen casi siempre 
las huellas de Covarrubias, que aunque mucho lo vio con  
agudeza no pudo verlo todo. Suelen además distinguir las 
locuciones propias de las impropias con escaso acierto. Y no 
raras veces acuden al testimonio de escritores vulgares, pues han 
puesto al comienzo de su obra casi trescientos como si fuesen 
maestros del idioma. En especial las voces anticuadas y las que 
más se suelen desconocer cuando se tropieza el lector con ellas, 
las omiten en su mayor parte. Finalmente se ve que padecen de 
incapacidad de expresarse en lengua latina, pues raras veces 
corresponden las traducciones de los modismos. Y ¿quién podría 
creer que veinticuatro académicos en un plazo de diecisiete años 
han dado a la luz sólo tres letras? Un solo hombre haría otro tanto 
en un semestre (JIMÉNEZ RÍOS, 1999, p. 1081). 

                                                           
143

 “Mi padre ha dado en la quimera de la Academia. D. Gerónimo Pardo es Académico y no quiere ir a la 
Academia; D. Andrés de Barzia es Académico y no quiere ir, etc. D. Joseph  Bermúdez nunca ha querido 
serlo por varios respectos, ni yo tampoco, porque sé que se havía de seguir malquistarme con el 
marqués, el qual nunca asiste, y con toda la Academia, pues a mí nadie me haría cejar en las contiendas 
literarias, y si publicava una obra no me sujetaría a su dictamen, no podría poner el título de Académico 
sin esa condición, y, en suma, aunque hoy por hoy pudiera asistir en teniendo otra cosa no podría. Y hoy 
la Academia es una junta de ignorantes y, por tal, esta tenida en la Corte y fuera de España” (MAYANS, 
1934 apud MESTRE SANCHIS, 2000, p. 361). 
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 Durante sua residência em Madri e apesar do tom endurecido de Mayans, o 

diretor da RAE mostrou-se interessado em apresentá-lo como candidato a uma vaga 

na Academia. A correspondência epistolar mostra indícios da tomada de posição de 

Mayans com respeito à oferta feita pelo marquês: 

 

 

ayer le busqué (al marqués de Villena) en su casa, estaba en la 
cama, me abrazó, me hizo mil honras y, entre otras, la de querer 
que yo sea Académico Real: cosa pretendida de muchos con 
ambición, porque vale también. No me atreví a resistir. Díjome 
quería poner el memorial. Todo lo dejé em sus manos. No quiero 
hacer diligencia porque si no se logra (pues va por votos) él 
quedará mal y no yo; y si se logra tendré la honra de no haver 
solicitado lo que tantos pretenden con ahinco. Si lo logro será 
plaza supernumeraria y habré de hazer oración… sobre la plaza 
de  Académico sé que hay fuertes empeños, y que el marqués  ha 
empezado a hablar de mí, cosa que da zelos a los compañeros 
que lo pretenden con ahinco. Yo digo que no lo pretendo, y en 
efecto es así, pues es empeño del marqués.  
 
[…] 
 
El Sr. Marqués de Villena insiste en querer que yo entre en la 
Academia i me veo obligado a ceder contra mi voluntad. Cada 
semana se asiste dos tardes i además del agasajo, se da un peso 
por cada vez, i assi se puede ir. El mismo Sr Marqués quiere un 
día de estas fiestas presentarme a los pies de su Magestad. Me 
hallo también [sic] que asseguro a Vm. Que por ahora nada 
deseo, porque los tiempos son malíssimos i no sé que apetecer 
(MAYANS, 1733 apud MESTRE SANCHIS, 2000, p. 360). 

 

 

Apesar das reservas de Mayans, Juan Manuel Pacheco realizou os trâmites 

correspondentes para formalizar sua candidatura. Mas o valenciano manifestaria, cada 

vez com mais ênfase, o escasso desejo que sentia por ocupar uma cadeira na 

instituição144, mostrando desprezo pelos acadêmicos (MESTRE SANCHIS, 2000). 

                                                           
144

 O que verdadeiramente interessava a Gregorio Mayans era o cargo de cronista de Índias que tinha 
ficado vago após a morte de Luis de Salazar. Ele mobilizou todas as suas influências para consegui-lo. O 
próprio Marquês de Villena teria acompanhado o valenciano para apresentar o pedido. 
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Durante o período em que foi elaborado o DA, a composição nobiliária da 

Academia favoreceu os vínculos com a Corte, mas enfraqueceu as relações com 

notórios representantes literários da época (como o próprio Mayans, Fernández 

Moratín, Cadalso Forner, etc.). Esse enfraquecimento teria como objetivo afastar-se 

das polêmicas que enfrentavam partidários da renovação classista da literatura 

espanhola e escritores mais barroquizantes e tradicionalistas (SANCHEZ DE LEÓN, 

2000, p. 7). Sem pretender analisar agora a hipótese do lugar arbitral que desejava 

ocupar a RAE nas disputas literárias, diremos que, como consequência dessa situação, 

a pesquisa nessa área se viu relegada a segundo plano, inviabilizando, inclusive, a 

redação da prometida Poética, que acabou sendo substituída, na prática, por aquela 

publicada, em 1737, pelo aragonês Ignacio de Luzán. 

Luzán detinha uma posição significativa no estado do campo que analisamos. 

Como Gregorio Mayans e outros intelectuais (Luis José Velásquez, Benito Jerónimo 

Feijoo, Andrés Marcos Burriel, entre outros), ele ocupou cargos em diversas 

organizações e centros da administração estatal (Biblioteca Real, imprensa oficial, 

universidades, Conselho Real, academias e outras instituições de ensino), mediante os 

quais era possível “viver da Literatura” e impulsar mudanças nos parâmetros 

normativos das mais diversas áreas. Esses centros de produção de conhecimento 

convocavam não só estudiosos das ciências e das letras partidários da modernização 

e, portanto, mais abertos às correntes estrangeiras, mas também os estratos mais 

aristocráticos preocupados em recuperar e exaltar o passado dourado da Nação. 

Apesar de as preocupações comuns terem podido gerar pontos de convergência, de 

maneira indireta, os intelectuais reviviam a infindável querela entre antigos e modernos. 

Nesse sentido, abria-se um duplo debate: entender a natureza como referência (o que 

supunha discutir os fundamentos da pureza e do gosto) ou estabelecer, ordenar e fixar 

prescrições técnicas para estimular o avanço da ciência, das letras e das artes liberais 

que durante tanto tempo tinham sido relegadas. Luzán se apresentava como um ponto 

intersticial entre esses dois princípios de visão e divisão, estabelecendo um 

compromisso entre os axiomas do classicismo e as tendências renovadoras. Os 

homens de letras oitocentistas se debatiam entre a exaltação do passado da Nação e a 

confiança nos esquemas universais fundados no rigor científico. O universalismo 
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racionalista revitalizou os debates sobre as origens, a natureza e o gosto, porém, ao 

mesmo tempo, impulsionava a redefinição de critérios de validade145. 

  Nesse contexto, Luzán desafiou a posição de autoridade da RAE respaldado 

não só pela sua competência específica – sua Poética gozava de grande prestígio –, 

mas também pelo seu capital de relações. Segundo informa o filho, Juan Ignacio, nas 

Memórias de la vida de don Ignacio de Luzán (1789), seu pai trabalhava em missões 

secretas da maior importância, encomendadas por ministros, especialmente por “el 

señor don José de Carvajal, que no solo tenía particular confianza en los talentos de 

don Ignacio, sino que le honraba con una íntima amistad” (LUZÁN, 1789 apud GUNIA, 

2008, p. 126). Em Luzán, José de Carvajal y Láncaster tinha encontrado um homem 

competente para seus planos, pois, além de ser membro de várias academias, tinha 

estudado na Itália, na França e na Alemania146.  

Nessa relação, Luzán encontrava, ao mesmo tempo, uma relativa autonomia 

artística (escassa para muitos literatos da época) e uma dependência de quem era seu 

amigo e protetor147. Entretanto, a autonomização do subcampo literário dependia da 

institucionalização do sustento financeiro que normalmente os escritores encontravam 

desempenhando cargos na Biblioteca Real, como cronistas ou acadêmicos. Decorre 

daí que o interesse de Luzán não era, simplesmente, desacreditar a autoridade das 

academias através de críticas148. O que o autor da Poética pretendia era subverter – 

                                                           
145

 Pensava-se que a validade das regras e dos princípios não derivava da autoridade de quem os 
formulava, mas na racionalidade, no “bom gosto”, que eles possuíam em si mesmos. 
 
146

 Carvajal, que tinha como preocupação fundamental restaurar a monarquia, enviou Luzán como 
secretário do embaixador espanhol, o duque de Huéscar, com o objetivo de conhecer o estado cultural 
da França. 

147
 O mecenato e o clientelismo cumpriam papéis muito importantes naquela época, já que os produtos 

literários não encontravam ainda mercados consolidados. As relações de poder/saber entre os 
intelectuais e o Estado contribuíam para conservar determinadas normas de bom gosto e com elas o 
valor dos literatos e dos protetores, pois a autoridade de ambas as partes protegiam-se mutuamente. A 
autoridade do mecenas não implicava somente poder econômico, mas também poder político capaz de 
assegurar o controle das posições encarregadas de produzir e difundir as normas. A complexa instituição 
do mecenato requeria determinadas condições sociopolíticas, entre elas uma sociedade altamente 
hierarquizada e um aparelho político igualmente hierarquizado e centralista. 
 
148

 Luzán escreveu: “hay ya en Madrid varias Academias Reales: la Española, la de la Historia, de 
Medicina, de Cirugía, etc. Algunas de estas tienen rentas y estatutos; pero, ó sea por su inobservancia, ó 
(lo que es más probable) porque no se formaron con todo aquel conocimiento, cuidado y penetración que 
requería el asunto, parece que, apagado aquel primer fervor, nada han producido estas Academias que 
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instituindo novos critérios de admissão inspirados nas suas experiências fora da 

Espanha – a estrutura e funcionamento dos centros de produção de saber protegidos 

pelo Estado. Essa pretensão supunha, em princípio, o desaparecimento da RAE e da 

Real Academia Espanhola de História (RAEH), instituições às quais Luzán já 

pertencia149:  

 

 

[…] claramente se ve que, para que den el fruto deseado, 
conviene refundarlas de nuevo y darlas nueva forma y otros 
estatutos apropiados á la necesidad de España, bien como se 
transplantan y se ingieren los árboles para que fructifiquen. […] 
Para remediar á todos estos defectos y hacer que los académicos 
hábiles y aplicados de una y otra Academia obras útiles que den 
honor á España, y sirvan de instrucción a toda la Nación, me ha 
parecido que no hay otro medio mejor que dar una nueva forma y 
otra estatutos á una Academia de Ciencias y bellas letras que 
abrace a las dos, y aun se extienda a muchas más (CARNERO, 
1989, p. 167-168). 

 

 

Segundo as ideias de Luzán, a RAE e a RAEH deviam ser integradas à nova 

instituição, a qual estudaria cinco disciplinas: língua espanhola, poesia e oratória, 

história da Espanha e das Índias, eclesiástica e profana, filosofia, física, matemáticas, 

erudição e línguas (ou seja, árabe, grego, hebraico, e epigrafia). Artes liberais como 

pintura, escultura (desenho), gravura e arquitetura seriam conceituadas como 

acessórias das ciências, colaborando umas com as outras.  

                                                                                                                                                                                           
pueda contentar las esperanzas que de ellas se habían concebido. […] [E]n lugar de verse algunos 
buenos efectos se ha visto al contrario consumir inútilmente el tiempo en disputas y en trabajos casi 
pueriles, hechos con una lentitud intolerable; y esto no por falta de sujetos laboriosos y hábiles, porque 
en ambas academias los hay, sino por falta de método, por abusos, por pereza e descuido, y por una 
mala distribución de las rentas” (CARNERO, 1989, p. 167-168). 
 
149

 Para poder mensurar o peso da posição de Luzán no campo, é possível recuperar alguns dados da 
sua trajetória biográfica. Após a publicação da Poética e com a proteção de Carvajal, participou, junto a 
outros eruditos aristocratas, das reuniões da Academia del Buen Gusto presididas por dona Josefa de 
Zuñiga, condessa viúva de Lemos e depois marquesa de Sarriá. Em 1741 foi nomeado acadêmico 
honorífico da RAE e em 1745 foi aceito na RAEH. Entre 1747 e 1749 trabalhou na Corte como secretário 
da Embaixada espanhola em Paris e, posteriormente, mais um ano como encarregado de negócios. Na 
sua volta de Paris, em 1750, obteve um posto no conselho da Fazenda e da junta de Comércio. Foi 
superintendente da Real Casa da Moeda de Madri e tesoureiro da Real Biblioteca (GUNIA, 2008). 
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A lista de nomes daqueles que, de acordo com Luzán, deveriam exercer os 

cargos de acadêmicos reunia a elite da erudição espanhola do momento. Assim, no 

grupo de acadêmicos honoríficos, ou seja, o conjunto dos protetores da instituição, 

seriam “todos de la mayor distinción en nobleza, dignidad, Literatura y zelo del aumento 

de las Letras y protección de los Literatos” (CARNERO, 1989, p. 181). Eles ficariam ao 

lado dos ministros de Estado, de Fazenda e de Graça e Justiça, do governador do 

Conselho Real e do inquisidor geral (cujos nomes não são identificados). Figuravam no 

grupo, por exemplo, o marquês de Villena, os duques de Huéscar e de Béjar, o conde 

de Terrepalma, Agustín de Monteano e os padres Barrientos, Burriel, Flóres, Ponce e 

Panel. Entre os acadêmicos pensionistas, ou seja, entre os membros ativos que 

receberiam uma pensão média de 12.000 reais, a academia não proporia alguém que 

não fosse “de buenas costumbres y de Literatura” (CARNERO, 1989, p. 183). O grupo 

dos acadêmicos associados (um nível inferior ao dos pensionistas deveria “ser 

escogido de entre los ingenios sobressalientes, aplicados” (CARNERO, 1989, p. 184); 

e o grupo dos acadêmicos agregados seria formado por aqueles residentes fora de 

Madri. É de notar que Luzán planejava admitir mulheres na instituição com a finalidade 

de dotá-las com uma educação que, segundo ele, serviria para o “gobierno de las 

familias y para la buena educación de los hijos”150. Após as mortes de Carvajal e 

Luzán, o projeto da Nueva Real Academia de Ciencias y Bellas Artes foi abandonado e 

a RAE continuou funcionando como instituição singular. 

Rafael Alvarado Ballester (1992, grifos nossos), catedrático de zoologia e 

académico desde 1982, rememora esse episódio como uma das dificuldades pelas 

quais a Academia teve que passar antes de poder afirmar o prestígio que hoje 

ostenta151:  

                                                           
150

 Luzán pensava também na criação de duas vagas a mais entre os honoríficos, para acolher 
integrantes femininas. Segundo os planos do literato: “la Academia eligirá una Señora por Académica y 
la expedirá su patente como a los demás Académicos Honoríficos del número, entre los quales tendrá su 
assiento quando concurran a las juntas (CARNERO, 1989, p. 194). No entanto, Carvajal decidiu retirar 
esse parágrafo porque, segundo ele, entre outra coisas, não haveria candidatas que satisfizessem os 
critérios de admissão. 
 
151

 A citação foi retirada do discurso pronunciado por motivo do 25° aniversário de um centro de Ensino 
Médio da cidade de Navarra que leva o nome de Marqués de Villena. Alvarado Ballester (1924-2001) 
retoma a narrativa histórica do século XVIII espanhol proposta por Pedro Álvares de Miranda de la 
Gándara (filólogo, especialista em lexicografia e acadêmico desde 2010). Interessa destacar aqui a 
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no dejó de tener, sin embargo, la Academia dificultades de 
diversa índole, hasta conseguir ver reafirmado el prestigio de que 
goza en la actualidad. Una de ellas, con claros visos de turbia 
maniobra política […] fue el informe elevado al Rey Fernando VI, 
que era bastante irresoluto y débil según se cuenta, por el 
ministro de Don José de Carvajal y Lancáster y que redactó don 
Ignacio de Luzán. […] En dicho informe se propugnaba la 
creación de una Academia Real de Ciencias, Bellas Letras y 
Artes, que hubiera absorbido a las dos fundadas por Felipe V, la 
Española y la de la Historia. Pasó el peligro y la Real Academia 
Española siguió su marcha ascendente. Carvajal sería el V 
Director, con dispensa del Estatuto, pues no era académico, 
según cuenta en su obra Palabras e Ideas: El léxico de la 
ilustración temprana en España (1680-1760) Pedro Álvarez de 
Miranda (BALLESTER, 1992, grifos nossos). 

 

 

Em entrevista à agência EFE, publicada no portal do Fundéu-BBVA, Victor 

García de la Concha referiu-se à estratégia defensiva que aqueles acadêmicos 

puseram em prática a fim de evitar que o Ministro de Estado desse andamento ao 

processo de unificação das academias: 

 

 

tras una etapa “dinástica”, en la que a un marqués de Villena le 
sucedía otro, entra en escena Ignacio de Luzán, famoso por su 
„Poética‟. Junto con el ministro de Estado José de Carvajal 

                                                                                                                                                                                           
receptividade dessa narrativa nos diferentes circuitos de legitimação em que a RAE está inserida: “Este 
libro [Palabras e ideas...] fue galardonado con el Premio Rivadeneira de la Real Academia Española y 
obtuvo una extraordinaria acogida crítica, de la que se ofrece una pequeña muestra: Don Fernando 
Lázaro Carreter lo recibió como „una obra de importancia decisiva en el ámbito de la Filología hispánica; 
[...] „reitero mi convencimiento de que estamos ante un libro fundamental, de cuyo conocimiento no 
pueden eximirse los filólogos, por supuesto, ni los historiadores de muy diversos aspecto de nuestra 
cultura‟ (ABC, 10 de abril de 1992). „Palabras e ideas es un estudio tan riguroso y penetrante como 
metodológicamente cauto […]. Estamos ante una obra que se lee con avidez porque dibuja un momento, 
el del nacimiento de nuestra modernidad y un conflicto […]; Son necesarios muchos más estudios de 
este tipo‟ (J. A. Millán, El País, Supl. Babelia, 31 de octubre de 1992). „On ne pourra plus être un pionnier 
dans l‟étude du lexique des pré-Lumières espagnoles: Pedro Álvarez de Miranda vient d‟occuper 
solidement un espace encore peu parcouru par les chercheurs […] Ce livre, passionant pour le 
spécialiste, será pour tous un outil indispensable‟ (M. Dubuis, Dix-huitième Siècle, 25, 1993). „ Thanks to 
the persuasive erudition and luminous intelligence of Álvarez Miranda‟s excellent study, our 
understanding of the words, ideas and mental structures of a pivotal moment in Spanish Culture has been 
decisively enriched‟ (Philip Deacon, Bulletin of Hispanic Studies, LXXVIII, 2001)”. 
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planifica una academia nueva de Ciencias y Letras (una idea que 
se repite a lo largo del XVIII y XIX). […] “Para contrarrestar esa 
posible academia unificada, la Academia hizo algo impresionante: 
nombrar en un mismo día a Carvajal académico y director. 
Abortaron la operación […]”152. 

 
 

O plano que Luzán tentou concretizar não era inédito. Ele integrava uma série 

de investimentos glotopolíticos, mais ou menos orquestrados, orientados a criar e 

consolidar um mercado literário cuja diferenciação e autonomia seriam inviáveis sem a 

ingerência estatal. Anos mais tarde, os Iriarte dariam novo impulso a essas questões, 

desafiando, mais uma vez, a integridade da RAE. É possível que a ideia de criar um 

grande centro de trabalho intelectual, que tanto Juan Iriarte como seus sobrinhos, 

Bernardo e Tomás, tentaram revigorar, tivesse sido inspirada nas reflexões do padre 

Martín Sarmiento. Embora não fosse publicado até 1789, o texto do beneditino parece 

estar no cerne dos projetos que lhe sucederam. Aquilo que Sarmiento, por intermédio 

das suas reflexões pessoais, propunha como modelo para as Bibliotecas Reais, 

converteu-se, nas mãos dos Iriarte, em um projeto político destinado a fundar uma 

academia integral de Ciências, Artes e Letras.  

Bernardo de Iriarte foi quem, em 1777, propôs ao conde de Floridablanca, 

Ministro de Estado, a necessidade e a conveniência de erigir um estabelecimento com 

essas caraterísticas. Posteriormente, o conde, em consonância com os desejos do rei, 

decidiu construir um grande edifício que albergasse os cientistas da projetada 

Academia. Esse edifício (atual museu do Prado) mereceu as críticas de Bernardo, que 

não via na custosa obra de Floridablanca uma garantia de estabilidade e autonomia 

para os intelectuais que nele se alojariam: 

 

 

algún tiempo después resolvió edificarse una casa en el Prado 
para la futura Academia. Pensó en el edificio; pero no en los 
sabios presentes ni futuros, porque los temía y no los amaba, 
especialmente a los primeros, pues siempre le hicieron sombra y 
le estorbaron durante su ministerio, y los humilló y abatió, 

                                                           
152

 Disponível em: <http://www.fundeu.es/noticia/garcia-de-la-concha-el-estado-no-debe-intervenir-en-la-
labor-de-la-rae/>. Acesso em: 7 de ago. 2015. 
 

http://www.fundeu.es/noticia/garcia-de-la-concha-el-estado-no-debe-intervenir-en-la-labor-de-la-rae/
http://www.fundeu.es/noticia/garcia-de-la-concha-el-estado-no-debe-intervenir-en-la-labor-de-la-rae/


176 
  

exaltando a los necios e ignorantes. La casa prosigue; ¡ojalá 
veamos desde luego protegidos dignamente a los que hayan de 
habitarla! (ÁLVAREZ BARRIENTOS, 1994, p. 12). 

 

 

Com o passar do tempo e apesar do aparente interesse de Floridablanca, o 

projeto da Academia integral foi sendo esquecido até que em 1796 foi apresentado 

novamente a Manuel Godoy y Álvarez. Tudo indica que as condições de existência nas 

quais a “República literária” estava submersa exigia mais do que um sistema instável 

de proteção e clientelismo. Os planos da Academia de Ciencia y Bellas Letras 

constituía um caminho para estruturar um mercado literário no qual o Estado 

participasse assegurando financiamento e uma forma pela qual uma fração dos 

literatos pudesse dominar os mecanismos de censura, publicar com mais facilidade e 

controlar a edição e venda dos seus próprios produtos153. 

Tomás de Iriarte, homem político que desempenhava um posto importante na 

Administração, considerava que a criação das Academias integrais era crucial para 

melhorar a condição do escritor. O mais velho dos irmãos tentou, por um lado, mostrar 

que a atividade literária era séria e difícil e que, portanto, deveria ser considerada uma 

profissão ou carreira digna e, por outro lado, ressaltar os benefícios que a criação deste 

tipo de centros – que já existiam em alguns países com os quais a Espanha desejava 

se assemelhar – traria para a Nação154. 

Os investimentos glotopolíticos dos Iriarte, para valorizar as condições dos 

produtores literários, colidiram com os interesses da RAE, que, afastados das 

contendas literárias, encontravam na produção oficial de bens normativos (dicionários, 

ortografias e gramáticas) um mercado promissor. 

                                                           
153

 Tanto Iriarte como Sarmiento e o padre Villalpando expõem a conveniência e os benefícios de ter 
imprensa própria. Luzán não é tão explícito, mas também parece participar dessa ideia (ÁLVAREZ 
BARRIENTO, 1994, p. 22). 
 
154

 “En París hay una Academia de Inscripciones y Bellas Letras, y por esto allí no se comprenden estos 
ramos en la de Ciencias. Pero en Berlín hay una Sociedad Real, dividida en cuatro clases, y la cuarta de 
ellas es la de Buenas Letras. En Rouen hay una Academia que se intitula de Ciencias y Buenas Letras, y 
un Cuerpo que abrace ambos institutos es el que, en mi dictamen, nos conviene en el día” (ÁLVAREZ 
BARRIENTOS, 1994, p. 23). 
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Tomás Iriarte, como todos que retomaram o assunto da dignidade dos literatos, 

compreendia que a academia era um lugar para a pesquisa e não honorífico. Além 

disso, acreditava-se que naquele momento era oportuno que o governo interviesse, já 

que os nobres não sustentavam os literatos e, como acontecera nos tempos em que 

escrevia Sarmiento, era insuficiente o número de compradores de livros155. Ante essa 

situação, Iriare denunciava que as “academias de conversação” que existiam na 

Espanha eram improdutivas porque, ao invés de munir-se de um quadro de 

profissionais dedicados exclusivamente às Letras, recrutavam amadores 

descompromissados: 

 

 

tenemos bastantes academias que se reducen a tertulias de pura 
conversación. Si sus individuos, en vez de ser unos meros 
aficionados que si trabajan algo es a ratos y sólo por un poquillo 
de honor, fuesen profesores que viviesen de las Letras, no 
tendrían excusa para no aplicarse [...]. Es muy fácil establecer 
academias de conversación (como las he llamado en mi Plan). En 
cualquiera ciudad en que hay quince o veinte caballeretes 
desocupados que sepan un poco de latín y otro poco de francés 
se puede armar una academia de esta especie, v.g. como la 
Histórico-Geográfica de Caballeros de Valladolid (ÁLVAREZ 
BARRIENTOS, 1994, p. 23). 

 

 

A Academia integrada, cujo valor social seria reconhecido com o tempo, viria 

substituir aquelas tertúlias verborrágicas – nas quais Iriarte incluía a RAE –, 

promovendo o trabalho útil e de qualidade, bem como a erradicação de todos os rituais 

desnecessários: 

 

 

un solo cuerpo que, en lugar de exigir dinero, le diese, y que en 
vez de meterse a reimpresor de libros (como la Academia 
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 Iriarte achava conveniente que a população percebesse que o Estado valorizava e atendia os 
intelectuais de cujo trabalho era beneficiária toda a Nação: “es indispensable que la plebe (llamo plebe a 
todo el conjunto de los ignorantes) vea que el Ministerio piensa seriamente en los estudiosos, que les da 
medios de vivir; que hace caso de un libro bueno, al paso que desestima los malos y de mala crítica; que 
busca los literatos donde quiera que estén; que los honra con distinciones de obra y de palabra, y que da 
en esta parte un buen ejemplo a los Señores y a toda la nación” (ÁLVAREZ BARRIENTOS, 1994, p. 26). 
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Española), compusiese y publicase los que nos hacen falta, 
corrigiéndolos mejor que ella su Gramática, sería verdadera 
Academia útil, de quien la nación podría esperar progresos 
importantes. Yo sería de parecer de que si llegase el caso de 
establecer la Academia proyectada, se prohibiese todo lo que sea 
habladuría, cumplimientos, elogios, etc. En el día de la abertura 
[sic] se debería leer un discurso corto, y después ponerse a 
trabajar sin hablar más palabra; de modo que, a los ocho días, 
hubiese cuarenta plumas enarboladas y, antes de un año, 
empezasen a salir libros y más libros, traducidos u originales, 
continuando en trabajar de este modo, sin contestar a necios, ni a 
malsines hasta que la abundancia y bondad de las obras de la 
Academia impusiese silencio a unos y a otros. Entonces 
empezarían a oírse elogios, no impresos por ella misma, como se 
nota en otras academias, sino formados por la voz pública de 
hombres ya desengañados a fuerza de ver buenos efectos del 
bueno establecimiento (ÁLVAREZ BARRIENTOS, 1994, p. 28). 

 

 

Os defeitos que Iriarte imputava à gramática acadêmica seriam resultado da 

incompetência daqueles que por não viverem do oficio de literato estavam fadados a 

produzir obras medíocres: 

 

 

todos los que ganan su vida en destinos ajenos de la Literatura, y 
quieren dedicarse a ella, son y deben ser literatos a medias, y sus 
obras suelen salir diminutas, o poco exactas, como hechas a 
ratos perdidos, o por mero entretenimiento. Así vemos, por 
ejemplo, que la Gramática castellana publicada por la Academia 
de la Lengua es defectuosísima, porque la ordenó un hombre que 
empleaba las horas más útiles del día en la obligación de una 
oficina, y la revisaron en una lectura rápida e interrumpida otros 
hombres empleados en otras oficinas y destinos semejantes, y 
que no podían haber aprobado aquella obra, si la hubieran 
examinado y corregido con entera quietud y meditación en el 
retiro de su gabinete. Con todo, es menester agradecer a estos 
académicos que hayan hecho aquel libro tal cual es, porque 
ninguno de ellos vive del oficio de literato, y cumple con 
manifestar su celo, ya que no puede hacer un estudio profundo en 
los cortos ratos que roba a sus obligaciones (ÁLVAREZ 
BARRIENTOS, 1994, p. 30). 
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O projeto da Academia de Ciencias e Bellas Letras faz parte das tentativas de 

modernização das agências de produção de conhecimento na Espanha do século 

XVIII. O interesse em profissionalizar as Letras (e, portanto, em empoderar uma fração 

dos literatos) poderia ter mudado as correlações de força no campo glotopolítico do 

Espanhol, mas não contou com apoio de setores do poder político-econômico. 

Primeiro, com Floridablanca, que preferiu ajudar alguns escritores mediante esmolas 

ou pensões financiadas com impostos, “siguiendo las pisadas de antigos ministros de 

Estado” (RUMEU DE ARMAS, 1962, p. 166). E, depois, com Godoy de Álvarez, que 

também colaborou com o sustento de alguns literatos, mas foi muito mais drástico, pois 

deu fim à história da Academia de Ciências em 6 de setembro de 1796 com a resposta 

que dera à carta de Bernardo de Iriarte de 4 de setembro: “Póngase todo con el 

expediente, pero ciertamente que en mi tempo no será concluido el establecimiento” 

(ÁLVAREZ BARRIENTOS, 1994, p. 18). 

 

 

4.5 CRISE DE AUTORIDADE 

 

 

Os critérios de admissão e os atributos (títulos, condecorações, cargos, bens 

materiais, etc.) dos agentes (interessados em ser) admitidos fornecem indícios do tipo 

de valores amplamente reconhecido pelo grupo (academias, ministérios, universidades, 

etc.) em um estado determinado do campo156. Considerando que o peso da instituição 

é fortalecido pelo peso das posições do conjunto de seus ocupantes, as estratégias de 

cooptação (recrutamento de agentes dotados de espécies de capital e disposições) 

fazem parte do sistema de estratégias de defesa coletiva que tendem a manter o 

controle sobre a produção de agentes legítimos e sustentar, no tempo, o valor de 

mercado dos bens produzidos. 

                                                           
156

 O grupo, como tal, só pode existir como algo transcendente ao conjunto de seus membros quando 
cada um deles está (pre)disposto a existir por e para ele, ou mais precisamente, em conformidade com 
os princípios que estão no fundamento de sua existência (cf. BOURDIEU, 2011 [1984], p. 87).   
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Nesse sentido, as mudanças profundas na composição dos novos entrantes 

remetem a uma crise do mercado, isto é, a uma desvalorização das competências 

certificadas pela instituição e dos modos de produção daqueles agentes que, em nome 

dessa competência, são reconhecidos como produtores legítimos157. 

Durante o século XVIII e parte do XIX, a composição social dos acadêmicos, 

fruto de alianças e afinidades criadas principalmente com os campos político, 

eclesiástico e literário, contribuiu para conservar a posição privilegiada da RAE no 

mercado oficial de bens normativos. A tensão crítica que derivou na designação de 

Carvajal y Láncaster como diretor da Academia não conseguiu gerar as condições 

favoráveis ao aparecimento e generalização de uma crise das hierarquias e dos 

critérios dominantes. 

Nas memórias publicadas pela Academia em 1870, Mario Roca de Togores, o 

censor da academia, descrevia, com surpresa e admiração, as estratégias de 

cooptação que a Douta Casa colocara em prática, desde o início, para conservar sua 

autonomia relativa: 

 

 

lo que más en ella sorprendiera fuera el admirable instinto y la 
bien entendida economía con que en todas las ocasiones ha 
sabido organizarse, abrigando siempre en su seno el poder, el 
crédito y la actividad suficiente para llenar su fin. Ella ha tomado 
la fuerza de donde la encontraba: primero de los palacios y 
monasterios, luego de los consejos y catedrales, últimamente de 
los estamentos y periódicos. Ella se ha revestido de autoridad, no 
ya mendigando, sino confiriendo la aureola popular, al principio à 
los misioneros, luego a los poetas, ahora a los oradores del 
parlamento. Ella, en fin, ha reclutado siempre, y acariciado como 
debía, à los varones modestos, laboriosos, perseverantes, que en 
el silencio de un obstinado estudio allegan los materiales para 
que la academia alce el edificio majestuoso en que estadistas, 
repúblicos e poetas miran el faro luminoso que guía á las 
generaciones españolas en todos los periodos de la historia 
(MEMORIAS… 1870, p. 16). 

                                                           
157

 Embora não façamos aqui uma análise exaustiva das mudanças mais recentes nos critérios de 
admissão, deve-se registrar que após a designação de Lázaro Carreter como diretor (1991-1998), a 
cooptação de agentes envolvidos no campo jornalístico foi incrementada. A mesma análise poderia ser 
feita tomando como referência o critério do gênero. Nos últimos quinze anos, seis mulheres ingressaram 
na Academia (2002, 2003, 2010, 2011, 2013, 2014) e dos últimos três membros eleitos (ainda não 
incorporados oficialmente), dois são mulheres. 
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Mas o que é descrito ou vivido como crise talvez seja sinal de uma 

reconfiguração das hierarquias inscritas no campo, ligada à entrada em circulação de 

novos produtos e, portanto, de produtores concorrentes. Os conflitos de interesses que 

opõem e unem os produtores estabelecidos e os novos pretendentes nunca se revela 

tão bem quanto nos períodos de crise quando a estabilidade da ordem instituída – 

incluindo todas as representações dominantes a respeito do que a língua é e do que 

ela deveria ser – é abalada. 

Se a posição predominante da RAE nos mercados de bens normativos mostra-

se tributária da afinidade de interesses com o campo político, também é verdade que 

as oscilações que afetam este último podem originar – não necessariamente de forma 

direta – pressões sobre interseções mais sensíveis do campo glotopolítico. Os efeitos 

dos eventos históricos acontecidos entre final do século XVIII e princípios do XIX (a 

expulsão da Companhia de Jesus, as invasões napoleônicas, as contínuas guerras 

civis e o processo de independência das colônias ultramarinas) propiciaram um período 

de instabilidade que impediu que a RAE mantivesse uma atividade constante e 

coordenada, mas não interrompeu a progressiva consolidação do valor (econômico e 

simbólico) de suas obras enquanto bens normativos oficialmente reconhecidos: 

 

 

pues bien, Señores; podéis lisonjearos de que en el período á que 
me refiero habéis dado á la estampa más volúmenes que desde 
la fundación de nuestro instituto. Habéis hecho dos ediciones del 
Diccionario vulgar siete de la Gramática treinta del Compendio y 
Epitome y así otras y otras; habéis dado á la estampa las obras 
de Lúteas Fernández, de Juan de la Encina, de Ercilla, de 
Alarcón, de Calderón de la Barca, de Frías y de Gallego; habéis 
subvencionado las de Pastor Díaz y otras; en suma, habéis 
terminado ediciones y arrojado á la luz y al estudio público 
1.208.950 volúmenes. […] [D]udo que corporación alguna haya 
contribuido más á la propagación del idioma patrio, que es el 
objeto primordial de nuestro instituto (MEMORIAS… 1870, p. 
227). 
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A contundência dos dados permite constatar que de fato a Academia do século 

XIX não tinha, em termos de produtividade, concorrentes à altura. Isto, porém, encobre 

a relação circular existente entre a produção normativa e o conjunto de investimentos 

(de curto e de longo prazo) que contribuem para produzir o valor dos bens produzidos. 

O controle dos meios oficiais de produção normativa e dos meios capazes de 

certificar a oficialidade dos produtos propiciou um “efeito acomodatício” (SENZ, 2011, 

p. 105) que não permitiu à RAE antecipar completamente os iminentes sinais de crise 

inscritos nas críticas e nas atitudes reformistas oriundas de agentes dotados de um 

capital de espécie diferente. 

Gradativamente, grupos de agentes pertencentes a diversas intersecções do 

campo glotopolítico (literatos, editores, cientistas, políticos e militares e, em alguns 

casos, acadêmicos tanto espanhóis como americanos participantes das revoluções 

independentistas) impulsionaram reformas em áreas de conhecimento que eram 

tradicionalmente da competência (no sentido de jurisdição) da RAE: 

 

 

las proposiciones reformistas de orientación fonética o fonológica 
del siglo XIX […] cuentan hasta mediados de siglo, con los 
planteamientos de reforma ortográfica de los liberales españoles 
exiliados en Londres […] o las aportaciones más o menos 
teóricas, más o menos extremadas o conservadoras, de autores 
como Salvá (1831), Basomba (1837), Rementería (1839), Noboa 
(1839) o Cubí i Soler (1852). Su finalidad última consiste en lograr 
la perfección y sencillez en relación con la pronunciación aludidas 
en el sistema de escritura del español; pero está orientada, 
además, a facilitar el aprendizaje de la lengua escrita y la lectura 
de acuerdo con principios de matriz liberal en lo político, por la 
creencia de que, por las vías de la simplificación de la ortografía, 
se facilitaría el correcto aprendizaje de la lengua (QUILIS MERÍN, 
2008 apud SENZ, 2011, p. 109). 

 

 

Os produtos (parcialmente) transgressores, como a série de reformas 

ortográficas que a RAE recusou, foi o início de uma corrente renovadora da ortografia 

na América que acabou por fracassar totalmente na primeira metade do século XX 

(SENZ, 2011, p. 110). Apesar de muitas das intervenções glotopolíticas realizadas 

pelos novos produtores – pensamos na reforma ortográfica proposta por Andrés Bello e 
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Juan García del Río, na edição da Gramática de Salvá ou na renovação dos sistema 

educacional de Sarmiento – terem tido relação com o surgimento de mercados pós-

coloniais nas Américas, a Academia tentou, por todos os meios disponíveis, conservar 

sua posição de principal instância de autoridade normativa: 

 

 

[...] desde comienzos del siglo XIX, tanto en España como en los 
países hispanohablantes del hemisferio occidental […] 
comenzaron a intensificarse las voces a favor de una reforma 
ortográfica […] la Academia, para contrarrestar y sobreponer-se a 
esas propuestas disgregadoras, no dudó en recurrir a cuantos 
medios estuvieron a su alcance. Incluido un respaldo estatal, no 
siempre utilizado adecuadamente por causa de los vaivenes 
políticos. Por ejemplo, cuando rechazó de plano las reformas 
propuestas en la década de 1820 por una asamblea de 
destacados literatos y hablistas españoles y americanos, reunidos 
en Londres […] todos ellos emigrados políticos españoles o 
ciudadanos de las nuevas repúblicas iberoamericanas 
independizadas, cuyos acuerdos, tachados de liberales, fueron 
taxativamente prohibidos en España por los gobiernos que 
siguieron a la reacción de 1823 (VILAR, 1999 apud SENZ, 2011, 
p. 111). 

 

 

Durante esse período de tensão crítica na Espanha, a Academia Literaria i 

Científica de Profesores de Instrucción158 somou-se ao movimento reformista. A 

instituição, fundada em 1837, funcionava como um colégio profissional oficial ao qual 

pertenciam obrigatoriamente todos os professores de Madri. Seu objetivo era “difundir y 

generalizar la instrucción entre el Pueblo”. Do mesmo modo que outros (grupos de) 

agentes (Noboa, Sarmiento, a Asociación de Maestros de Léon, por exemplo) que 

adotariam formas ortográficas divergentes das que compunham a ortografia acadêmica 

de 1815 – em vigência nesses anos –, a Academia de Professores decidiu, em abril de 

1843, fazer pública e pôr em prática, imediatamente, uma proposta de reforma que se 

distanciava da norma oficial. À diferença dos investimentos glotopolíticos que incidiam 

mais fortemente sobre os mercados linguísticos americanos, como o reformismo de 

Bello e de Sarmiento, as transgressões produzidas dentro da jurisdição controlada pela 

                                                           
158

 Em 1840 passou a ser denominada Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria Elemental 
y Superior. 
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RAE podiam ser inibidas com mais eficácia. Assim, o Conselho de Instrução Pública 

não demorou em comunicar à Rainha Isabel II “el abuso introducido de algunos años a 

esta parte de alterar los maestros de primeras letras la ortografía de la lengua, sin más 

autorización que su propio capricho, de lo cual ha resultado un desorden completo 

hasta quedar muchas voces enteramente desconocidas” (VILAR, 1990 apud SENZ, 

2011, p. 119). 

No dia 25 de abril de 1844, o Ministro de Governo, José Justiniani Ramírez de 

Arellano, marquês de Peñaflorida, assinou a real ordem “prohibiendo a los maestros de 

Instrucción primaria la enseñanza de toda ortografía que no sea la adoptada por la 

Academia Real Española” (SENZ, 2011, p. 119, grifos do autor). Nesse documento, 

eram realçados os valores e vantagens de uma ortografia estável, uniforme y 

compreendida por todos e estabelecia para os professores de primeiras letras a 

obrigação de ensinar 

 

 

á escribir con arreglo á la ortografia adoptada por la Real 
Academia Española, sin hacer variacion alguna, bajo la pena de 
suspension del Magisterio, debiendo, los jefes políticos y 
comisiones de instruccion primaria celar el puntual cumplimiento 
de esta disposicion.= Igualmente, y habiéndose notado que los 
mismos Maestros en general cometen grandes faltas en este 
punto, es la voluntad de S. M> que en los exámenes para su 
recepcion sea objeto de la ortografía de un rigor especial, no 
aprobándose sino los que la tengan perfecta, y suspendiendo 
para nuevos exámenes á cuantos no se hallen este caso 
(COLECCIÓN DE REALES DECRETOS… 1846 apud SENZ, 
2011, p. 119-120). 

 

 

O domínio do campo do currículo e da formação de formadores era (e é) 

fundamental para fazer perdurar o círculo de relações de força fundadas no 

reconhecimento. É o controle dos mecanismos de seleção e difusão de conhecimento 

linguístico que assegura um mercado didático-pedagógico de demanda inesgotável159, 
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 Senz (2011, p. 124) destaca a desproporção entre a frequência de publicação da gramática 
acadêmica e dos textos escolares. Entre 1857 e 1938, o Epitome teve 81 reimpressões, correspondentes 
a quatro edições, e entre 1857 e 1949, o Compendio foi editado três vezes, com um total de 41 
reimpressões. 
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já que o sistema escolar é encarregado de proporcionar consumidores 

antecipadamente convertidos e em condições de reconhecer o valor dos produtos 

oficiais. Nesse sentido, não é de surpreender que, após o banimento do modelo 

herético dos professores de instrução, fosse dada à RAE a missão oficial de elaborar 

materiais adaptados para o ensino. 

Nesse mesmo ano, um comunicado ministerial encomendava à academia a 

redação de um Prontuario de ortografía de la lengua castellana para uso escolar. 

Posteriormente, a Real Ordem de 1 de dezembro decretou a adoção desse prontuário 

como livro de ensino oficial. 

Em outubro de 1848, uma nova resolução reforçava a oficialidade da RAE como 

única instância de autoridade ortográfica, instigando todas as escolas do reino a 

reconhecer e empregar a norma ortográfica elaborada por ela: 

 

 

enterada la Reina (Q.D.G.) de que en no todas las escuelas del 
reino se observan las reglas de ortografía prescritas por la Real 
Academia Española, y considerando las perjudiciales 
consecuencias que esta falta de conformidad llegaría a producir 
en el uso e inteligencia de nuestro idioma, se ha dignado S.M. 
resolver que, cumpliendo exactamente lo prevenido por Reales 
órdenes de 25 de abril y 1.° de diciembre de 1844, sirva 
únicamente de texto en todas las escuelas el Prontuario de la 
expresada Academia, y que las demás obras de esta clase, 
comprendidas en el catálogo que se publicó el 30 de junio último, 
sirvan sólo para ser consultadas por los maestros con el objeto de 
perfeccionar el método de enseñanza, pero no de variar el 
sistema de ortografía. = De Real orden lo digo a V.S. para su 
inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V.S. 
muchos años. Madrid 22 de octubre de 1848. Bravo Maurillo. 
Señor [...] (VILLALAIN BENITO, 1997 apud SENZ, 2011, p. 122). 

 

 

Com a Gramática não foi diferente. Após a publicação da versão de 1854, que 

vigorou durante 16 anos, foi emitida uma nova ordem real que declarava a Gramática 

de la Lengua Castellana texto escolar para o ensino público: 
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La Reina (Q.D.G), oído el Real Consejo de Instrucción Pública, y 
de conformidad con su dictamen, se ha servido declarar de texto 
para la enseñanza pública la nueva edición hecha de la 
Gramática de la lengua castellana por la Real Academia 
Española, y disponer se recomiende a todas las escuelas e 
institutos del Reino, señalándose el precio de 15 rs. a cada 
ejemplar. = De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. 
Ministro, la trascribo a V. I. para los efectos consiguientes. Dios 
guarde a V.I. muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1854. El 
subsecretario interino, Rafael Guardamino. Sr. Director de la 
Academia Española (VILLALAIN BENITO, 1997 apud SENZ, 
2011, p. 122). 

 

 

A aprovação da Lei de Instrução pública (1857), mais conhecida como Lei 

Moyano160, acabou por institucionalizar a obrigatoriedade dos códigos normativos 

assinados pela academia161. Na seção primeira, título quinto, artigo 88, lê-se: “la 

Gramática y Ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y único para 

estas materias en la enseñanza pública (COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, 

1987 apud SENZ, 2011, p. 284). A partir de 1857 saíram à venda duas adaptações da 

gramática oficializada: o Epítome, para uso no Ensino Básico, e o Compendio, para uso 

no Ensino Médio162. 

Cabe destacar que a nova legislação educacional autorizava que representantes 

das Reais Academias fossem designados integrantes do Real Conselho de Instrução 

Pública. Por esta razão, em 1860, o Secretário Geral de Instrução Pública durante a 

gestão de Claudio Moyano, Aureliano Fernández Guerra y Orbe, foi nomeado 

acadêmico de número e designado, um ano depois, integrante da comissão de 

Gramática. 

A nomeação de homens com capital político como Fernández Guerra ou 

Carvajal y Láncaster, um século antes, marca uma continuidade das estratégias de 

                                                           
160

 Em referência a Claudio Moyano y Samaniego, Ministro de Fomento, durante o reinado de Isabel II. 
 
161

 A gramática e a ortografia acadêmicas perderam o status oficial entre 21 de outubro de 1868 e 26 de 
fevereiro de 1875, período em que os Bourbon estiveram ausentes do poder. 
 
162

 A ordem de 11 de abril de 1938 do Ministério de Educação Nacional estenderia a obrigatoriedade dos 
produtos acadêmicos a todo o território nacional, atingindo, assim, não apenas as instituições de ensino 
público, mas também as instituições particulares.  
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cooptação de acadêmicos, ainda vigente. No entanto, interessa aqui destacar que 

durante parte do século XIX novas formas de produção de conhecimento linguístico 

começam a circular nos diversos mercados, produzindo transformações na distribuição 

de capital de autoridade. Não é possível falar de um campo científico propriamente dito, 

mas os enfoques críticos (historicistas, foneticistas e comparativos, entre outros) 

contribuiriam para aumentar a crise dos mercados de bens normativos ao introduzir a 

desconfiança nos modos de produção estabelecidos163 e, portanto, na legitimidade das 

instâncias de autoridades que deles se valiam. 

Nesse contexto, interessa-nos destacar duas das estratégias de defesa coletiva 

que a RAE, tardiamente, colocaria em prática para minimizar os efeitos críticos da 

concorrência e salvaguardar sua posição monopólica no campo de produção de bens 

normativos. 

A primeira tem relação com a perda do controle dos territórios americanos, onde 

o poder administrativo e jurídico da Espanha, após os processos independentistas, 

deixou de ser eficiente. A necessidade de recriar as relações com os antigos mercados 

coloniais mediante formas alternativas, que excluíam a violência explícita, levou a 

Academia a idealizar meios de marcar presença em território americano164. De acordo 

com Zamora Vicente (1999), em 1870 

 

 

[...] la Academia se propone realizar fácilmente lo que para las 
armas y la diplomacia es ya completamente imposible hacer; 
reanudar los vínculos completamente rotos, vínculos de 
fraternidad entre americanos y españoles; restablecerá la 
comunidad de la gloria literaria y opondrá un dique poderosísimo 

                                                           
163

 “A crise do mercado dos bens simbólicos toma a forma de uma crise de confiança; ou se quisermos, 
de crença [...]. [F]ala-se em crise quando deixam de funcionar os mecanismos que produziam a crença 
reprodutiva do sistema; ou, o que vem a ser o mesmo, quando os interesses dos agentes de quem 
depende o funcionamento do sistema já não estão salvaguardados – portanto, reproduzidos – pelo 
funcionamento do sistema” (BOURDIEU, 2008 [1972], p. 166). 
 
164

 O relatório do académico Fermín de la Puente Apezechea publicado nas Memorias de la Academia 
Española (1873, p. 274) advertia: “en las más de las repúblicas hispano americanas es más frecuente el 
comercio y trato con extranjeros que con españoles: no vacilamos en afirmar que si pronto, muy pronto, 
no se acude al reparo y defensa del idioma castellano en aquellas apartadas regiones, llegará la lengua, 
en ellas, tan patria como en la nuestra, á bastardearse de manera que no se dé para tan grave daño 
remedio alguno”. 
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a la invasión del espíritu anglosajón (ZAMORA VICENTE, 1999, 
348). 

 

 

No mesmo ano, o diretor da academia, marquês de Molins, formou um comitê 

destinado a construir uma rede de instituições satélites que promovessem na América 

os valores e o valor da academia espanhola. Em 24 de novembro foi autorizada a 

criação das academias correspondentes. O estado crítico do campo era percebido 

como uma crise de confiança, como o desmantelamento de todo um universo de 

representações e de práticas incontestes e, portanto, exigia do grupo novas formas de 

prolongar as relações de dependência:  

 

 

si la Academia Española, corporación oficial, y durante más de 
siglo y medio en posesión del monopolio de la enseñanza pública, 
en cuanto al idioma, no ha logrado nunca, á pesar de sus 
constantes loables esfuerzos, de su indisputable saber y de su 
nunca desmentido celo, imponer silencio á temerarias teorías y 
precaver extranjeras invasiones en el idioma, ¿qué podría 
prometerse de Correspondientes aisladas, sin más autoridad que 
la de su personal nombradía y la que el lejano reflejo de nuestra 
Academia puede prestarle? Hoy, pues, que la Academia nada 
monopoliza, y acaso nada más que su literaria tradición 
representa, con estos únicos pero verdaderos títulos, llamando a 
todos y oyendo á todos, debe y puede pugnar porque en el suelo 
americano el idioma español recobre y conserve, hasta donde 
cabe, su nativa pureza y grandilocuente acento (MEMORIAS… 
1873, p. 278-279). 

 

 

Sob o pretexto da falta de prestígio que as novas e inexperientes academias 

teriam, a RAE assumiu a responsabilidade de liderar o projeto e definiu as condições 

de sua implantação. A primeira instituição fundada com esses pressupostos foi 

estabelecida na Colômbia (1871). Na introdução do Anuario de la Academia 

Colombiana de la Lengua é possível reconhecer dois elementos que se tornariam 

recorrentes no discurso glotopolítico da RAE. O primeiro, a língua comum como laço 

comunitário independente de qualquer conjuntura social e política. O segundo, a 

tradição como critério de autoridade. 
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Todos los pueblos que hablan un mismo idioma, forman en cierto 
modo una misma nacionalidad, cualesquiera que sean por otra 
parte la condición social de cada uno y sus mutuas relaciones 
políticas. Institutos que, como la Academia Española, están 
encargados del depósito de la lengua, y que, también como ella, 
tienen antigüedad y tradiciones bastantes a crear vida 
independiente de los vaivenes de la política, son los llamados por 
su naturaleza y sus antecedentes, a representar esta especie de 
nacionalidad literaria (ANUARIO, 1935 [1874], p. 6). 

 

 

No mesmo documento fundacional, os acadêmicos colombianos decretaram sua 

própria dependência e subordinação frente às prerrogativas da academia espanhola: 

 

 

Artículo 2°. Las Academias correspondientes se regirán por los 
Estatutos y Reglamentos mismos de la Española, modificados, si 
fuere necesario, de acuerdo con los proponentes […] Artículo 3°. 
Siempre que cualquiera Academia correspondiente crea 
necesario modificar en algo lo Estatutos, habrá de consultarlo con 
la Española, y atenerse a lo que esta resuelva (ANUARIO, 1935 
[1874], p. 13). 

 

 

Oito décadas depois da fundação da Academia Colombiana de la Lengua, 

período no qual foram constituindo-se outra academias correspondentes, foi celebrado, 

no México, o primeiro congresso interacadêmico. Uma das decisões mais relevantes 

tomadas naquele evento foi a criação da Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE). Os estatutos fundacionais, cuja redação fora encomendada à 

Comissão Permanente, definiram, entre outras coisas, a finalidade da associação e 

afirmaram, taxativamente, a relação assimétrica entre a RAE e suas correspondentes: 

 

 

Art. 1°. La Real Academia Española y sus Academias 
Correspondientes en el mundo de habla española forman una 
asociación de Academias, cuyo fin es trabajar asiduamente en la 
defensa, la unidad e integridad del idioma común, y velar por que 
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su natural crecimiento siga los cauces tradicionales de nuestra 
lengua castellana. 
 
Art. 2°. Las Academias Correspondientes de la Real Academia 
Española reconocen que esta es, por derecho propio, la llamada 
a dirigir esta labor colectiva de defensa y promoción del idioma 
castellano (ESTATUTOS… 1951 apud LÓPEZ MORALES, 2015, 
p. 8). 

 

 

A RAE e a ASALE demorariam vários anos (até 1994) para suprimir, ao menos 

dos documentos oficiais, as evidências textuais dessa relação assimétrica que as 

constitui.  

A segunda estratégia de defesa a que faremos referência tem relação com as 

mudanças nos critérios de acesso como efeito da desvalorização do capital detido pela 

RAE a partir da crise propiciada pelo ingresso de novos concorrentes no campo de 

produção de conhecimento linguístico. O caso do venezuelano Andrés Bello não deixa 

de ser um antecedente desse tipo de estratégia, que se estenderia com o tempo. A 

posição glotopolítica do intelectual venezuelano divergia dos critérios de valor 

acadêmicos e possuía um peso significativo nos mercados linguísticos americanos 

onde a regulação espanhola não tinha jurisdição. Contudo, o posicionamento de Bello 

em relação à unidade linguística era convergente e, portanto, funcional aos interesses 

normativos da RAE. Daí que para inibir as possíveis reações de uma fração dos 

produtores concorrentes – dotados de uma espécie de capital eficiente em alguns 

setores do campo – Bello foi incorporado à estrutura da RAE como acadêmico 

honorário em 1851 e, mais tarde, em 1861, nomeado membro correspondente. O valor 

desse capital específico foi reconhecido no prólogo da GRAE de 1854, que admitia que 

grande parte das melhorias dessa edição procedia de autores como Bello e Salvá.  

O grande perigo para os acadêmicos cujas posições estavam mais ligadas à 

instituição, isto é, para aqueles cuja autoridade era mais estritamente tributária das 

condições institucionais, residia na possibilidade de a admissão de agentes 

concorrentes derivar em uma subversão profunda da ordem estabelecida. Nesse 

sentido, se por um lado era urgente modernizar a academia, por outro era necessário 
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assegurar que as mudanças não ameaçassem a ordem interna e, muito menos, a 

própria existência da instituição. 

Já iniciado o século XX, a crise de autoridade cristalizou-se em torno de 

oposições teórico-metodológicas (descrição/prescrição, real/ideal, dedução/indução, 

normal/normativo). Essa dicotomia entre modos de produção continuava exigindo a 

atualização dos critérios de admissão de acadêmicos. Apesar de a modernização se 

fazer imprescindível, ao mesmo tempo tinham que ser evitadas transformações 

profundas nas formas tradicionais de condução e gestão. Devia-se assegurar a 

mudança dentro da continuidade, ou melhor, produzir uma revolução conservadora da 

teoria e da prática acadêmicas.  

Na Assembleia de Filologia do I Congresso de Instituições Hispânicas, celebrado 

em Madri em 1964, Dámaso Alonso165 não imaginava uma transformação completa da 

velha estrutura oitocentista, mas um corpo de técnicos (mais jovens) que realizasse um 

trabalho contínuo de controle da unidade linguística sem desafiar as hierarquias 

instituídas: 

 

 

[...] Yo desearía que el esfuerzo de esta asamblea […] tuviera una 
huella permanente: que se creara un cuerpo permanente de 
estudiosos de nuestra lengua, preocupados por su porvenir, no 
para enfrentarlo con la Asociación de Academias, por las que 
debemos tener todo el respeto y cuyas decisiones se deben 
seguir, sino para complementar, facilitar y en cierto sentido, 
excitar, la acción de éstas. Porque este nuevo organismo sería 
estrictamente más técnico y más juvenil. Procuraría ejercer una 
acción directamente previsora, para mantener el statu quo actual 
de la lengua, el uso que hoy existe entre personas cultas de cada 
país hispanohablante. Fomentaría, favoreciendo el intercambio y 
la difusión de la cultura, todo lo que fuera unitivo o más 
exactamente, todo lo que impidiera nuevas inútiles 
diversificaciones dentro de nuestra comunidad idiomática. En este 
cuerpo tendría que existir una comisión de urgencia, que evitara 
cualquier daño repentino y especialmente la diversificación de la 
voces cuya introducción o invención hace necesaria la vida 
moderna (ALONSO, 1964 apud GÓMEZ FONT, 2006, p. 240). 

 

                                                           
165

 Acadêmico desde 1945, Alonso dirigiu a RAE entre 1968 a 1982. Foi membro de outras academias e 
associações, como a Real Academia de História, a Modern Language Association e a Associação de 
Hispanistas. 
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Um caso paradigmático da mudança nos critérios de admissão foi o ingresso de 

Salvador Fernandez Ramírez, em 1960. Esse recrutamento respondia à imperiosa 

necessidade de dotar os quadros da academia de um corpo de gramáticos modernos. 

Enquanto as atividades nas áreas lexicográfica e ortográfica eram feitas com mais 

assiduidade, a Gramática de 1931 continuava sendo a última edição oficial. Apesar de 

o Esbozo não ser reconhecido como uma GRAE, durante muito tempo foi considerado 

obra de referência. O discurso de admissão lido em 29 de maio de 1960 e respondido 

por José María Pemán y Pemartín evidencia as filiações teóricas do gramático e o tipo 

de competência específica no qual a RAE estava interessada. 

O tema que estrutura o discurso de ingresso do gramático madrilenho é a 

relação da norma linguística com a literatura. Conhecedor dos avanços das escolas 

linguísticas europeias (Hjelmslev, Noreen, Bühler, Meillet, entre outros) Fernández 

Ramírez propõe uma definição tripartite da norma: lei interna, modelo e preceito. A 

partir dessa divisão conceitual, o autor estabelece uma distinção entre os estudiosos da 

gramática e os amigos dos preceitos (“para el gramático no suele haber más que leyes 

y leyes. El preceptista no sabe más que de reglamentaciones y muy poco de demás, 

etc.”). O “gramático puro”, aquele cientista que tem escasso interesse pelas coisas 

aplicadas ou, muitas vezes, não pode oferecer soluções para problemas de ordem 

prática, opõe-se diametralmente aos “preceptistas”: 

 

 

[…] sus preceptos suelen estar atiborrados las gramáticas y otros 
libros de amena erudición. Nada hay que decir contra ellos ni 
contra sus preceptos, porque se trata en términos generales de 
personas de buena voluntad, amantes de la claridad y del orden. 
Que su esfuerzo meritorio se traduzca en acción efectiva sobre el 
lenguaje y sobre los usuarios de lenguaje es otra cuestión 
(FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 1960, p. 25). 

 

 

As propriedades vanguardistas e a originalidade de Fernández Ramírez, 

reconhecível nos fundamentos teóricos e metodológicos que tentou aplicar em sua 

inacabada Gramática española, foram estrategicamente incorporadas ao discurso de 
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autoridade da RAE.  Alguns enunciados extraídos da resposta ao discurso fornecem 

evidências do tipo novo de competência científica que começava a ser valorizada nos 

mercados mais restritos da produção de conhecimento linguístico e que a academia 

buscava incorporar:  

 

 

El nuevo académico es una adquisición típica dentro de esa 
nueva orientación más estricta y científica que la metodología y el 
especialismo de la hora exigen, cada vez más, a una Academia. 
 
[…] 
 
La presencia de Salvador Fernández, por llamada y 
requerimiento, significa una acentuación del lado técnico y 
científico que, sin perjuicio del equilibrio de los demás 
componentes, es cada vez más necesario en nuestra época. 
 
[…] 
 

La Academia de 1960 necesita una extrema derecha – digámoslo 

así – de Filología, Lingüística y Gramática... Aquí estamos luego 

la extrema izquierda de los poetas y los escritores para vulnerar 
todo eso con las deliciosas vulneraciones de la estética y de la 
audacia vital. 
 
[…]  
 
[S]u "Gramática": no ha querido hacer una obra estimativa, sino 
esencialmente descriptiva. Le ha interesado el hecho mucho más 
que la norma. 
 
[…] 
 
[U]n nuevo período de radical atención al uso y a la vida; de 
valoración del hecho sobre la norma. Y ya se comprende con qué 
sintonía de tono y propósito llega a ella, como a su casa y a su 
ambiente, Salvador Fernández, trayendo en la mano esa valiente 
iniciación de una Gramática mucho más descriptiva que 
normativa. 
 
[…] 
 
Lo que aporta el nuevo académico a esta situación 
temperamental y doctrinal en que la Academia se halla es su 
claro esquema científico, acordado con las más modernas 
escuelas de la lingüística contemporánea. 
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[…] 
 

El compromiso primario de la posición doctrinal de Fernández es 
bien simple. El lingüista es un profesional que, como su nombre 
adelanta, va a ocuparse de la Lengua. Pero la Lengua es una 
realidad que está ahí. Lo primero que tiene que hacer el lingüista 
es "conocer" la lengua. Luego vendrá el momento de extraer 
teorías y aun leyes. Pero no se concibe que un botánico 
empezara por codificar las leyes de las plantas antes de conocer 
y describir las plantas mismas. 
 
[…] 
 
También Salvador Fernández va en busca de la teoría y de la 
norma, pero sabe y reconoce que para llegar a eso honradamente 
faltan años de observación, de estadística, de método, de labor 
comparativa, para que, algún día, de la descripción se pueda, con 
paso seguro, pasar a la preceptiva. 
 
[…] 
 
[L]a humilde y respetuosa acumulación de los textos, como 
materia observable y base de toda inducción, es la posición 
revolucionaria de este gramático. 
 
[…] 
 
En resumen, Salvador Fernández Ramírez trae a la Academia 
una inmensa humildad laboriosa, una enorme objetividad 
descriptiva, para dar cimiento firme a toda inducción gramatical 
(PEMÁN Y PEMARTÍN, 1960, p. 43-58). 

 

 

Do discurso de Pemán y Pemartín (1960) emerge a nova competência 

específica que começava a ser valorizada nos setores mais especializados do campo 

glotopolítico do espanhol. Tal competência, de certo modo, opunha-se a um velho 

modo acadêmico de conceber a língua, sua história e evolução.  

As mudanças nos critérios de admissão que favoreceram o recrutamento de 

Fernández Ramírez viriam a confirmar a crise de confiança e funcionariam como uma 

forma estratégica de resguardar o capital de autoridade em um momento crítico para a 

instituição. O próprio Pemán y Pemartín reconheceu a urgência que a academia tinha 

nesse sentido: 
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hay académicos que “llegan” a la Academia como por un proceso 
de madurez natural. Hay académicos que “vienen” a la Academia, 
como por un episodio elaborado y consciente de su vida 
profesional… y hay académicos a los que la Academia tiene que 
ir a buscar (PEMÁN Y PEMARTÍN, 1960, p. 44).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Wittgenstein, em algum lugar, escreveu que certas explicações são adotadas 

porque têm um encanto especial. Sem dúvida, a imagem de uma língua despojada de 

todo condicionamento externo tem encanto. A ideia de uma língua pré-existente ao 

olho observador também.  

Ao longo desta tese, desenvolvemos ferramentas epistemológicas para 

desconstruir explicações que, certamente, continuam a encantar. O percurso analítico 

registrado nestas páginas deixa, no entanto, alguns hiatos, que as próprias condições 

reais de realização da pesquisa glotopolítica não permitiram atenuar. Os investimentos 

no campo da educação (currículo, legislação, formação, edição), a posição relacional 

das universidades, os mercados do espanhol como língua estrangeira (Brasil, Estados 

Unidos, China, etc.) são alguns dos tópicos relegados ou apresentados de forma breve 

(notas de rodapé, travessões, parênteses) que merecem atenção e devem ser 

incluídos em futuras análises. 

No que diz respeito à pesquisa propriamente dita, retomaremos, nesta fase final, 

alguns dos aspectos significativos do trabalho analítico e do dispositivo teórico 

construído. Começaremos por este último. 

 

a) A perspectiva glotopolítica 

 

Uma das coincidências entre a perspectiva glotopolítica e a sociologia 

bourdieusiana reside em que ambas procuram integrar na teoria os efeitos das práticas 

teóricas. A ideia de objetivar o sujeito da objetivação tende a ser mais rejeitada por 

aqueles cuja competência específica e sua posição de autoridade estão mais 

fortemente ligadas a critérios de aparente objetividade e neutralidade. Neste sentido, o 

olhar glotopolítico diferencia-se da visão tecnicista, por exemplo, ao defender que o 

linguista deve reconhecer as implicações sociais de seu trabalho. Diferencia-se ainda 

do tradicional enfoque do planejamento linguístico, pois não reduz seu objeto às 
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políticas institucionalizadas do Estado. Isto abrange um vasto campo de estudo, que 

vai de focos regionais até conflitos de grandes dimensões, e permite construir análises 

(diacrônicas e sincrônicas) a partir de corpora heterogêneos e dinâmicos. 

 

b) O campo glotopolítico do espanhol  

 

O caráter agonista da noção marca uma ruptura com a visão encantada sobre o 

conhecimento linguístico e sobre os produtores reconhecidos para produzi-lo. No 

contexto desta pesquisa, o campo glotopolítico do espanhol foi definido como um lugar 

de concorrência pelo monopólio da autoridade normativa no qual se defrontam (grupos 

de) agentes investidos desigualmente de competências reconhecidas nos diferentes 

mercados linguísticos. Dá-se no campo também uma concorrência pelo monopólio dos 

meios e recursos de produção que contribui para justificar a cisão entre o profissional e 

o leigo, ou melhor, entre o veredito especializado e a opinião ingênua, fazendo com 

que a norma linguística apareça para os que a produzem e, em diversos graus, para 

todos aqueles que a ela estão sujeitos, como resultado independente das relações de 

força, como um conhecimento objetivo.  

 

c) Interesses e estratégias 

 

A configuração do campo corresponde a um estado das relações de força entre os 

agentes comprometidos nas lutas pelos alvos em jogo. Assim, todo campo – enquanto 

produto histórico – gera interesses que são condição de seu funcionamento. Os 

interesses normativos atrelados ao campo glotopolítico do espanhol são um caso 

particular do universo das formas possíveis de interesse. Por outra parte, a noção de 

estratégia é usada para evitar tanto o ponto de vista mecanicista e sem agente quanto 

a teoria finalista das decisões racionais e conscientes. Ela introduz o agente 

socializado dotado de sentido prático, com um sentido do jogo adquirido apenas 

historicamente pelo pertencimento a um campo de produção. O espaço de manobra 
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deixado às estratégias depende da configuração do campo caraterizada pelo nível de 

concentração de capital eficiente (que pode variar desde o quase monopólio – como é 

o caso da RAE nos mercados oficiais – até uma distribuição quase semelhante entre os 

diversos produtores concorrentes). 

 

d) A distribuição assimétrica dos tipos de capital glotopolítico 

 

Em relação aos resultados obtidos a partir da análise relacional, podemos 

concluir que o campo glotopolítico do espanhol se organiza em torno de duas espécies 

de poder. Uma delas é o poder propriamente científico, que se concentra sobretudo 

nos especialistas das ciências da linguagem. Um capital glotopolítico manifesto, por 

exemplo, na notoriedade intelectual no estrangeiro, no pertencimento a instituições de 

produção de conhecimento (universidades, academias, centros de pesquisa), no 

prestígio científico medido pelo reconhecimento internacional, na assídua participação 

em comissões de avaliação (bancas, comitês editoriais, concursos, etc.).  

A essa espécie de poder opõe-se outra, fundada principalmente no controle dos 

meios e recursos de produção e difusão do conhecimento. Esta forma de poder está 

relacionada com a posse de altos níveis de capital político e econômico e com o 

domínio sobre posições ocupadas em diferentes instituições (ministérios, secretarias, 

embaixadas, organizações não governamentais, fundações, etc.). 

Foi em função da distribuição assimétrica destas duas formas de poder que 

identificamos a posição da RAE como predominante no campo glotopolítico do 

espanhol. Esta condição é sustentada, em grande parte, pelo (quase) monopólio da 

produção de bens normativos. A análise quantitativa evidenciou a magnitude da 

produtividade acadêmica vinculada principalmente à publicação de dicionários, 

ortografias e gramáticas.  

Ao mesmo tempo, mostramos que a produção estritamente material não é 

completa se não for acompanhada da produção da necessidade das obras produzidas. 

Nesse sentido, a ampliação dos circuitos de legitimação e a cooptação de agentes 

dotados de capital eficiente tornam-se estratégias imprescindíveis para a RAE. 
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Com relação a isso, uma última consideração que nos parece pertinente retomar 

é a questão dos interesses e investimentos dos produtores concorrentes. Destacamos 

dois períodos críticos na história do campo glotopolítico em que a posição 

predominante da Academia foi desafiada. Um deles após a emissão da cédula real e 

outro a partir de meados do século XX. O primeiro período corresponde aos anos 

posteriores à fundação da Academia. Nele, um grupo de intelectuais e literatos 

desafiou a autoridade acadêmica, buscando reformular a estrutura das instituições 

produtoras de conhecimento patrocinadas pelo Estado. A tentativa de criar uma 

academia unificada e moderna foi frustrada graças a determinações de ordem política.  

O segundo momento crítico se deu já iniciado o século XX. Sob os efeitos de 

acontecimentos históricos e principalmente pela emergência de agentes dotados de 

capital científico, a RAE se veria novamente ameaçada. As críticas dos novos 

especialistas, assim como aquelas feitas pelos literatos no século XVIII, foram 

direcionadas à falta de competência e à falta de investimentos em métodos e 

instrumentos modernos de pesquisa. A análise relacional desse período crítico 

evidenciou as mudanças nos critérios de admissão de acadêmicos, alteração essa que 

dotou a Academia de agentes munidos de uma nova competência científica. No 

entanto, as estratégias de cooptação postas em prática não mudaram profundamente a 

estrutura da instituição, já que muitos dos especialistas que participaram da elaboração 

dos bens normativos publicados nas décadas posteriores não necessariamente 

chegaram a converter-se em acadêmicos. 

Resta, para concluir estas considerações, perguntarmos se nosso próprio 

interesse por objetivar um espaço particular de conflitos de interesse não deveria ser 

incluído no modelo objetivado que pretendemos construir. Sem esperar dar uma 

resposta definitiva a essa questão, nos limitaremos a reconhecer que não é possível 

tomar posição crítica sobre as lutas glotopolíticas sem saber que nós, agentes 

interessados, estamos inseridos e implicados no próprio campo que tomamos como 

objeto. 

 

 

 



200 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

 

ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA. Anuario. t. 1, v. 1 (1874-1910). Bogotá: 
Imprenta, Nacional, 1935. 
 
______. Anuario. t. 1, v. 2 (1874- 1910). Bogotá: Imprenta Nacional, 1935. 
 
AGENCIA EFE. Manual del español urgente. 14. ed. corregida y aumentada del Manual 
de estilo de la Agencia EFE. Madrid, Cátedra: 2001. 
 
ALCOBA, S. Autorización y uso del neologismo. In: SARMIENTO, R; VILCHES, F. 
(Org.). Neologismos y sociedad del conocimiento. Barcelona: Ariel, 2007. p. 23-47. 
 
ALBERTE, M. La “laboriosa colmena”: los diccionarios hipotéticos de la RAE. In: SENZ, 
S.; ALBERETE, M. (Ed.). El dardo en la academia. Esencia y vigencia de las 
academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v. 1. p. 367-424. 
 
ALÉONG, S. Normas linguísticas, normas sociais: uma perspectiva antropológica. In: 
BAGNO, M. (Org. e trad.). Norma linguística. São Paulo: Loyola, 2011. 
 
ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. El escritor según Tomás de Iriarte: su plan de una 
academia de ciencias y buenas letras. A.L.E.U.A, n. 10. 1994. Disponível em: 
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/9308/1/EL%20ESCRITOR%20SEG%C3%9AN%
20TOM%C3%81S%20DE%20IRIARTE.pdf>. Acesso em: 3 de set. 2014. 
 
ÁLVAREZ MIRANDA, P. La época de los novatores, desde la historia de la lengua. 
Studia histótica. Historia moderna. n. 14. Ejemplar dedicado a: los novatores como 
etapa histórica, p. 85-94. 1996.  Disponível em: <http:// 
campus.usual.es/%7entrevista_trabajo/index.php/Studia_Historica/article/view/2745/27
81>. Acesso em: 2 de set. 2013. 
 
ARNOUX, E. N. Análisis del discurso: modos de abordar materiales de archivo. Buenos 
Aires: Santiago Arcos, 2009. 
 
______. La glotopolítica: transformaciones de un campo disciplinario. In: LENGUAJES: 
TEORÍAS Y PRÁCTICAS. PRIMER SIMPOSIO EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL 
LENGUAJE. 2000. Buenos Aires: GCBA, 2000. p. 1-18. Disponível em: <http:// pt.scribd 
.com /doc/7030177/Arnoux-La-Glotopolitica-Transformaciones-de-Un-Campo-Disci 
plinario>. Acesso em: 2 de set. 2011. 
 
______. El análisis del discurso como campo interdisciplinario. In: ______. Análisis del 
discurso: modos de abordar materiales de archivo. Buenos Aires: Arcos, 2006 [2009]. 
p. 13-29.  
 



201 
  

______. Ámbitos para el español: recorridos desde una perspectiva glotopolítica. 
Reverte – Revista de Estudos e Reflexões Tecnológicas da Faculdade de Tecnologia 
de Indaiatuba, São Paulo, n. 6, p. 1-28, 2008. Disponível em: <http://www. 
fatecindaiatuba.edu.br/reverte_online/>. Acesso em: 15 de mar. 2012. 
 
ARNOUX, E. N.; BEIN, R. (Org.). La regulación política de las prácticas lingüísticas. 
Buenos Aires: Eudeba, 2010. 
 
ASALE. La nueva política lingüística panhispánica. Madrid: Real Academia Española, 
2004. 
 
AUROUX, S. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Unicamp, 2009. 
 
BAGNO, M. Preconceito linguístico. O que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2013 
[1999]. 
 
______. (Org. e trad.). Norma linguística. São Paulo: Loyola, 2011. 
 
______. (Org.). Linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
BALLESTER, R. A. EL Marqués de Villena, la Real Academia y sus diccionarios. 
Discurso com motivo do XXV aniversário do I.E.S. Marqués de Villena. 1992. 
Disponível em: 
<http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:El_Marqu%C3%A9s_de_Villena,_la_R
eal_Academia_Espa%C3%B1ola_y_sus_diccionarios>. Acesso em: 7 de ago. 2015.   
 
BARTHES, R. Elementos de semiologia. São Paulo: Cultrix, 2012 [1964]. 
 
BAUER, M. W.; AARTS, B. A construção do corpus: um princípio para a coleta de 
dados qualitativos. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. (Org.). Pesquisa qualitativa com 
texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2003 [2000]. Disponível 
em: 
<http://www.academia.edu/6928454/Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_So
m>. Acesso em: 7 de ago. 2015. 
 
BARRIOS, G. La regulación política de la diversidad: academias de lenguas y 
prescripción idiomática. In: SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. 
Esencia y vigencia de las academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 
2011. v. 1, p. 591-619. 
 
BELLOTTO, H. L. Arquivologia: objetivos e objetos. Arquivo Boletim Histórico e 
Informativo, São Paulo, n. 10, p. 9-20, 1989. Disponível em: 
<http://arquivoememoria.files.wordpress.com/2009/04/arquivologiaobjetivosobjeto.pdf>. 
Acesso em: 10 de jan. 2014. 
 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:El_Marqu%C3%A9s_de_Villena,_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola_y_sus_diccionarios
http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:El_Marqu%C3%A9s_de_Villena,_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola_y_sus_diccionarios
http://www.academia.edu/6928454/Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som
http://www.academia.edu/6928454/Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som


202 
  

BERGENHOLTZ, H. Towards a definition of “communication policy”, “language policy”, 
and “language planning”. Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS, v. 34, p. 1-34, 2006. 
 
BIBER, D. Representativeness in corpus design. In: Literary and linguistic Computing. 
Oxford: Oxford University Press, v. 8, n. 4, p. 243-257, 1993.  
 
BOURDIEU, P. A economia das trocas Linguísticas. São Paulo: EDUSP, 1996 [1982]. 
 
______. Méditations pascaliennes. Paris: Seuil, 1997. 
 
______. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São 
Paulo: Unesp, 2004. 
 
______. Escritos de educação. Rio de janeiro: Vozes, 2008. 

______. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos. 
Porto Alegre: Zouk, 2008 [1972]. 
 
______. Para uma sociologia da ciência. Lisboa: Edições 70, 2008 [2001]. 
 
______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 [1989]. 
 
______. Homo academicus. Florianópolis: UFSC, 2011 [1984]. 
 
______. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 2011 [1987]. 

______. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 2014 [1994]. 
 
______. O Campo Científico. In: ORTIZ, R. Pierre Bourdieu. Coleção Grandes 
Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1983. 
 
______. Campo intelectual e projeto criador. In: POUILLION, J. (Org.). Problemas do 
Estruturalismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. p. 105-145. 
 
BOYER, H. El nacionalisme lingüístic: uma opció intervencionista davant les 
concepcions liberals del mercat lingüistic. Noves SL. Revista de Sociolingüística, otoño-
invierno 2006. Disponível em: <http://www.6.gencat.cat/llengcat/noves/hm06cardor-
hivern/c_boyer1_3.htm>. Acesso em: 20 de jan. 2016. 
 
CABRÉ, M. T. La terminología del español: organización, normalización y perspectivas. 
In: Concillium. Estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín 
García Yebra. Madrid: Arco/Libros, p. 721-733, 2006. 
 
CALVET, L, J. As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola, 2007. 
 
CAMERON, D. „On verbal hygiene‟, Capítulo I de Verbal hygiene. London: Routledge, 
1995, p. 1-132. [Tradução: Marcos Bagno, 2003]. 



203 
  

 
______. Desmitologizando a sociolinguística. 2005. Mimeo. [Tradução: Marcos Bagno].  
 
CANGUILHEM, G. O conhecimento da vida. Rio de Janeiro: Forense, 2012 [1965]. 
 
CAPDEFERRO, M. Outra historia de Cataluña. Barcelona: Acervo, 1985. 
 
CARNERO, G. El plan de una Academia… de Ignacio de Luzán. NRFH, XXXVI, n.1, p 
159-201, 1989. Disponível em: 
<http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/TVYMJ8ST3MR16YI
NHMQ4JBB6UH98H5.pdf>. Acesso em: 25 de nov. 2015. 
 
CARRETER, L. Crónica del Diccionario de autoridades, Madrid: RAE, 1972. 
 
CARVALHO, C. Para compreender Saussure. 2 ed. 1979.  Disponível em: 
<http://sabinemendesmoura.files.wordpress.com/2012/01/para-compreender-saussure-
castelar-de-carvalho.pdf>. Acesso em: 26 de nov. 2013. 
 
COLMENERO, R. B. Los decretos de la nueva planta. Saberes. Revista de estudios, 
jurídicos, económicos y sociales. v. 8, 2010. Disponível em: 
<http://www.uax.es/publicacion/los-decretos-de-nueva-planta.pdf>. Acesso em: 23 de 
nov. 2014. 
 
CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R.; CÁRCEL ORTÍ, M. M. Corona de Aragón: 
Documentación real. Tipología (S. XIII-XIV). Diplomatique royale du Moyen Âge: XIIIe-
XIVe siècles: actes du Colloque . José Marques (coord). Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 1996. ISBN 972-9350-20-5. Anexo I da Revista da Faculdade 
de Letras. História, p. 273-297. Disponível em: 
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3830.pdf>. Acesso em: 26 de nov. 2014. 
 
CONGRESOSDELALENGUA.ES. Su majestad el Rey don Juan Carlos I. Rey de 
España. Discurso de abertura. Congresso da Língua Española, Rosário, 2004. 
Disponível em: <http://congresosdelalengua.es/rosario/inauguracion/rey.htm>. Acesso 
em: 25 de nov. 2013. 
 
COOPER, R, L. La planificación lingüística y el cambio social. Madrid: Cambridge 
University Press, 1997 [1989]. 
 
COSERIU, E. Princípios de semântica estructural. Madrid: Gredos, 1977. 
 
______. Sincronia, diacronia e história: o problema da mudança linguística. Rio de 
Janeiro: Presença, 1979. 
 
______. Sistema, Norma y Habla. In: ______. Teoría del leguaje y lingüística general. 
Madrid: Gredos, 1973. p. 11-113. 
 

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id026id1135&fb=sim


204 
  

COVARRUVIAS, J. I. Informe del secretario de la academia norteamericana de la 
lengua española, Jorge I. Covarrubias, sobre el XXIV Congreso de las Academias de la 
Lengua Española (ASALE) en Panamá 21-24 de noviembre de 2011. Disponível em: 
<http://www.anle.us/usr/docs/informe-xiv-congreso-asale.pdf>. Acesso em: 25 de nov. 
2013. 
 
CUADRADO, H. El Diccionario de Autoridades (1726-1739) y su evolución. Verba, v. 
24, p. 387-401, 1997. Disponível em: 
<http://dspace.usc.es/bitstream/10347/3295/1/pg_389-404_verba24.pdf>. Acesso em: 
25 de nov. 2015. 
 
DELEUZE, G. Foucault. São Paulo: Tauapé, 2013 [1988]. 
 
DEL VALLE, J. D. Glotopolítica, ideología y discurso: categorías para el estudio 
simbólico del español. In:______. (Org.). ¿La lengua, patria común? Ideas e ideologías 
de español. Madrid: Vervuert, 2007a. p. 13-29. 
 
______. La lengua, patria común: la hispanofonía y el nacionalismo panhispánico. In: 
______. (Org.). ¿La lengua, patria común? Ideas e ideologías de español. Madrid: 
Vervuert, 2007b. p. 31-56. 
 
______. La RAE y el español total, ¿Esfera pública o comunidad discursiva? In: 
______. (Org.). ¿La lengua, patria común? Ideas e ideologías de español. Madrid: 
Vervuert, 2007c. p. 81-96. 
 
______. Lo político del lenguaje y los límites de la política lingüística panhispánica. 
Boletín de Filología, Santiago, v. 49, n. 2, p. 87-112, dic. 2014. Disponível em: < 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-93032014000200005&script=sci_arttext>. 
Acesso em: 15 de nov. 2015. 
 
DEL VALLE, J. D.; VILLA, L. La lengua como recurso económico: español S. A. y sus 
operaciones en Brasil. In: ______. (Org.). ¿La lengua, patria común? Ideas e ideologías 
de español. Madrid: Vervuert, 2007d. p. 97-127. 
 
______. Lenguas, naciones e multinacionales: Las políticas de promoción del español 
en Brasil. ABRALIN, v, 4, n. 1-2, p. 197-230. 2005. Disponível em: 
<http://www.abralin.org/revista/RV4N1_2/RV4N1_2 _art7.pdf>. Acesso em: 15 de dez. 
2010. 
 
ESPAÑA. Novísima recopilación de la leyes de España. Dividida en  XII  Libros. 
Mégico: Galvan, Librero, portal de Agustinos; Paris: Rosa, Librero, Cité Bergère, 1831. 
Disponível em: < 
https://books.google.com.br/books?id=jek1AQAAMAAJ&pg=PA168&lpg=PA168&dq=>. 
Acesso em: 1 de dez. 2015. 
 



205 
  

ESPÓSITO, G. Accademia della Crusca, Acaddémie Française y Real Academia 
Española: paralelismos y divergencias. In: SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo 
en la academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española. 
Barcelona: Melusina, 2011. v. 1, p. 343-369. 
 
DÍAZ SALGADO, L. C. Historia crítica y rosa de la Real Academia Española. In: SENZ, 
S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. Esencia y vigencia de las 
academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v. 1, p. 21-156. 
 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
 
FANJUL, A. P. “Policêntrico” e “Pan-hispânico”: deslocamentos na vida política da 
língua espanhola. In: LAGARES, X. C.; BAGNO, M. (Org.). Políticas da norma e 
conflitos linguísticos. São Paulo: Parábola, 2011. p, 299-331. 
FARACO, C, A. Norma-padrão brasileira: desembaraçando alguns nós. In: BAGNO, M. 
(Org.). Linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
______. O Brasil entre a norma culta e a norma curta. In: LAGARES, X. C.; BAGNO, M. 
(Org.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São Paulo: Parábola. 2011. p. 259-
275. 
 
FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I. La lengua de los documentos del Rey: Del latín a las 
lenguas vernáculas en las cancillerías regias de la península ibérica. Disponível em: 
<http://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/ifo/publicaciones/23_cl.pdf>. Acesso em: 
13 de abr. 2012. 
 
______. Alfonso X el sabio en la historia del español. In: CANO, R. (Org.). Historia de la 
lengua española. Barcelona: Ariel, 2004. Disponível em: 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/alfonso-x-el-sabio-en-la-historia-del-espaol-
0/html/023c114a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_11.html>. Acesso em: 13 de abr. 
2012. 
 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, S. Lengua literaria y norma linguística. Discurso leído el día 
29 de mayo de 1960, en su recepción pública. 1960. Disponível em: 
<http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_de_ingreso_Salvador_Fernandez_Ramir
ez.pdf>. Acesso em: 13 de jul. 2013. 
 
FERRER I GIRONÈS, F. La persecució política de la llengua catalana. Barcelona: 
Edicions 62, 1985. 
 
FIORIN, J. L. O projeto Hjelmsleviano e a semiótica francesa. Galaxia. Revista do 
programa de pós-graduação em comunicação e semiótica, v. 3, n. 5, 2003. Disponível 
em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/1314>. Acesso em: 26 de 
nov. 2013. 
 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/alfonso-x-el-sabio-en-la-historia-del-espaol-0/html/023c114a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_11.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/alfonso-x-el-sabio-en-la-historia-del-espaol-0/html/023c114a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_11.html


206 
  

FONSECA, H. D. C. Influências de Bloomfield sobre a linguística moderna. Sitientibus, 
Férias de Santana, n. 42, p. 131-140, jan./jun. 2010. Disponível em: 
http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/42/8_influencia_de_bloomfield.pdf>. Acesso em: 18 
de fev. 2015. 
 
FOUCAULT. M. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2009. 
 
______. Vigiar e punir. Nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2012 [1975]. 
 
______. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2012. 
 
______. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 2013 [1969]. 
 
______. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2013 [1073]. 
 
FRANCIA, I. Las Academias de la Lengua fijan las bases de la política lingüística 
panhispánica. EL País, Madrid, 15 set. 2005. Disponível em: 
<http://elpais.com/diario/2005/09/15/cultura/1126735202_850215.html>. Acesso em: 12 
de jun. 2012. 
 
FREIXAS ALÁS, M. Las autoridades en el primer diccionario de la Real Academia 
Española, Tese de doutorado. BLECUA, J. M. (DIr.). Bellaterra. Dep. de Filologia 
Hispânica. Universidade Autônoma de Barcelona, 2003a. v. 1. Disponível em: 
<http://www.tdx.cesca.es/bitstream/handle/10803/4866/mfa1de2.pdf?sequence=4>. 
Acesso em: 18 de jul. 2014. 
 
______. Las autoridades en el primer diccionario de la Real Academia Española, Tese 
de doutorado. BLECUA, J. M. (Dir.). Bellaterra. Dep. de Filologia Hispânica. 
Universidade Autônoma de Barcelona, 2003b. v. 2. Disponível em: 
<http://www.tdx.cesca.es/bitstream/handle/10803/4866/mfa2de2.pdf?sequence=5>. 
Acesso em: 18 de jul. 2014. 
  
FRÍAS INFANTE, M. La Nueva gramática académica del español panhispánico. In: 
ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA. Dissertações. La Paz. 2010. Disponível em: 
<http://www.abolen.org/Disertaciones/Gram_Pan.pdf>. Acesso em: 12 de jun. 2012.  
 
FUNDÉU. Manual del español urgente. Prefácio da 19. ed. Barcelona: Debate, 2015. 
Disponível em: <http://www.megustaleer.com/libros/manual-de-espanol-
urgente/C925264/fragmento/>. Acesso em: 12 de jan. 2016. 
 
GARCÍA CÁRCEL, R. De los elogios a Felipe V. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002. 
 
GARCÍA DE LA CONCHA, V. La Real Academia Española. Trescientos años de vida al 
servicio de la lengua. 2013. Disponível em: 

http://elpais.com/diario/2005/09/15/cultura/1126735202_850215.html


207 
  

<http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_13/garcia/p01.htm>. Acesso em: 12 de 
jun. 2012. 
 
______. Diario de sesión de Senado. Comisión de Educación, Cultura y Deporte. n. 
301, p. 6-1211, jun. 2002. Disponível em: 
<http://www.rsme.es/comis/educ/senado/diario.pdf>. Acesso em: 12 de jun. 2012. 
 
______. Presentación de la Nueva gramática de la lengua española. 2009.  Disponível 
em: 
<http://www.rae.es/sites/default/files/Intervencion_Victor_Garcia_de_la_Concha_Prese
ntacion_NGLE.pdf>. Acesso em: 12 de jul. 2015. 
 
GARCÍA MÁRQUEZ, G. Botella al mar para el dios de las palabras 
[Discurso ante el I Congreso Internacional de la Lengua Española. Texto completo.], 
1997. Disponível em: 
<http://www.ciudadseva.com/textos/otros/botella_al_mar_para_el_dios_de_las_palabra
s.htm>. Acesso em: 20 de fev. 2014. 
 
GARRIGA, C. Las “marcas de uso” en los diccionarios del español. Revista de 
Investigación Lingüística, n. 1, p. 75-110, 1997. 
 
GÓMEZ ASENCIO, J. J. El  trabajo de la Real Academia Española en el siglo XVIII (y 
después). Península. Revista de Estudos Ibéricos, n. 5, p. 31-53, 2008. Disponível em: 
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4704.pdf>. Acesso em: 18 de jun. 2014. 
 
GÓMEZ FONT, A. Donde dice… Debiera decir… Manías linguísticas de un barman 
corrector de estilo. Buenos Aires: Áncora, 2006. 
 
GUESPIN, L.; MARCELLESI, J. B. Pour la glottopolitique. Langages, França, n. 83, p. 
5-34, 1986. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/lgge 
_0458-726x_1986_num_21_83>. Acesso em: 20 de fev. 2011. 
 
GUNIA, I. De la poesía a la literatura: el cambio de los conceptos en la formación del 
campo literario español del siglo XVIII y principios del XIX. Madrid: Iberoamericana; 
Frankfurt: Vervuert, 2008. 
 
GULHAUMOU, J.; D. MALDIDIER. Efeitos do arquivo. A análise do discurso no lado da 
história. In: ORLANDI, E. P. (Org.) Gestos de Leitura. Campinas, São Paulo: Unicamp, 
2010 [1994]. p. 161-183. 
 
HAMEL, R. E. Políticas y planificación del lenguaje: una introducción. Iztapalapa 29 
(Políticas del lenguaje en América Latina), 1993. p. 5-39. Disponível em: 
<http://www.hamel.com.mx/Archivos-
Publicaciones/1993b%20Politicas%20y%20planificacion%20del%20lenguaje%20-
%20una%20introduccion.pdf>. Acesso em: 21 de fev. 2013. 
 



208 
  

HARRIS, R. The Language Myth. Londres: Duckworth, 1981. 
 
HJELMSLEV, L. T. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: Perspectiva, 
2009 [1961]. 
 
________. Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid: Gredos, 1973. Disponível 
em:<http://www.scribd.com/doc/97217138/Prolegomenos-a-Una-Teoria-Del-Lenguaje-
Louis-Hjelmslev>. Acesso em: 27 de nov. 2013. 
 
________. “Linguística Estrutural”. In: Ensaios linguísticos. São Paulo: Perspectiva, 
1991. 
 
HUAYHUA, F. Políticas lingüísticas en Perú. In: LENGUAS VIVAS EN AMÉRICA 
LATINA: JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE INDIGENISMO AMERICANO, n. 4, 
Madrid: Ed. UAM, 2004. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/76772557/Lenguas-
Vivas-de-America-Latina>. Acesso em: 12 de mar. 2012. 
 
INSTITUTO CERVANTES. ES. Victor Garcia de La Concha. Biografía.  Disponível em: 
<http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/garcia_conch
a_victor.htm>. Acesso em: 25 de fev. 2014. 
 
JESPERSEN, O. Humanidad, nación e individuo desde el punto de vista lingüístico. 
Revista de Occidente Argentina: Buenos Aires, 1947. 
 
JERNUDD, B. H.; DAS GUPTA, J. Towards a Theory of Language Planning. In: RUBIN, 
J.; JERNUDD, B. H. (Org.). Can language planning?: sociolinguistic theory and practice 
for developing nations. La haja: Mouton, 1971. p. 195-215. 
 
JIMÉNEZ RÍOS, E. Algunas críticas tempranas al diccionario de la academia. 
Thesaurus, t. 54, n. 3, 1999. 
 
LAGARES, X. C. A ideologia do panhispanismo e o ensino de espanhol no Brasil. 
Políticas Lingüísticas, Córdoba, v. 2, p. 85-110, 2010. Disponível em: 
<http://politicaslinguisticas.org/revista/pdf/vol002/rdpl_art06_2010.pdf>. Acesso em: 12 
de fev. 2011. 
 
______. Dinámicas normativas del español y del portugués. Rio de Janeiro, 2013 (no 
prelo). 
 
LAGARES, X. C.; CELADA, M. Política y autoridad linguísticas: las academias de la 
lengua en la contemporaneidad. Entrevista a miembros de Academias de la lengua: Adolfo 

Elizaincín, Ángela Di Tullio, José Luis Moure e Inés Fernández-Ordóñez.  Abehache, ano 1, n. 
1, 2 semestre 2011. Disponível em: <   

http://www.hispanistas.org.br/arquivos/revistas/sumario/revista1/99-107.pdf>. Acesso em: 12 de 
fev. 2012. 
 



209 
  

LARA, L. F. El símbolo, el poder y la lengua. In: SENZ; S ALBERETE, M. (Org.). El 
dardo en la academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española. 
Barcelona: Melusina, 2011. v. 1, p. 315-341. 
 
LIMA, J. P. A teoria glossemática de Louis Hjelmslev numa perspectiva historográfico-
linguística. 2010. Dissertação (mestrado em Letras e Linguística). Faculdade de Letras. 
UFG. Disponível em: <http://pos.letras.ufg.br/uploads/26/original_jonaspereira.pdf>. 
Acesso em: 12 de mar. 2012. 
 
LODARES, J. M. El peso de la tradición. El pais. Arquivo. Madrid, 20 mai. 2001. 
Disponível em: <http://elpais.com/diario/2001/05/20/opinion/990309610_850215.html>. 
Acesso em: 1 de jul. 2013. 
 
LÓPEZ MORALEZ, H. Nacimiento de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española. 2015. Disponível em: < 
http://www.rae.es/sites/default/files/Nacimiento_de_la_Asociacion_de_Academias_de_l
a_Lengua_Espanola.pdf>. Acesso em: 10 de jan. 2016. 
 
LUCCHESI, D. Norma linguística e realidade social. In: BAGNO, M. (Org.). Linguística 
da norma. São Paulo: Loyola, 2004. 
 
CARNERO, G. (Coord.). Obras raras y desconocidas III: Luzán y las academias, obra 
historiográfica, lingüística y varia. Zaragoza: Larumbe, 2007 [1851]. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?isbn=8477339155>. Acesso em: 1 de jul. 2015. 
 
MAGALLÓN, J. P. Construyendo la Modernidad: la cultura española en el tiempo de los 
novatores (1675-1725), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002. 
 
MANUAL DEL ESPAÑOL URGENTE, Madrid: Cátedra, 2006. 
 
MARTINET, A. Elementos de linguística geral. Lisboa: Sá da Costa, 1972. 
 
MARTÍNEZ DE SOUSA, J. La obra académica a lo largo de tres siglos. In: SENZ; S 
ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. Esencia y vigencia de las academias 
de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v.1, p. 621-689. 
 
MESTRE SANCHIS, A. Historias, fueros y actitudes políticas: Mayans y la 
historiografíua del siglo XVIII. Valencia: Universitatat de València, 2000. 
 
MILROY, J. Ideologias linguísticas e as consequências da padronização. In: LAGARES, 
X. C.; BAGNO, M. (Org.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São Paulo: 
Parábola, 2011. p. 49-87. 
 
MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma linguística aplicada INdisciplinar. São Paulo: 
Parábola, 2011 [2006]. 
 



210 
  

MONTEAGUDO, H. Variação e norma linguística. Subsídios para uma (re)visão. In: 
LAGARES, X. C.; BAGNO, M. (Org.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São 
Paulo: Parábola, 2011. p. 15-48. 
 
MORENO CABRERA, J. C. El poder y la lengua: La ideología panhispánica. 
Conferência ministrada na Universidade de Heidelberg. Heidelberg, Baden-
Wurtemberg. 2011. Disponível em: 
<http://www.elcastellano.org/ns/edicion/2011/agosto/mc.html>. Acesso em: 1 de fev. 
2012. 
 
______. “Unifica, limpia y fija”. La RAE y los mitos del nacionalismo lingüístico español. 
In: SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. Esencia y vigencia de 
las academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v. 1, p. 157-314. 
 
MORENO FERNÁNDEZ, F. Norma y prestigio en el español de América. Apuntes para 
una planificación de la lengua española», Revista de Filología Española. v. 72, fasc. 3-
4. p. 345-359, 1992. Disponível em: 
<http://www.revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es>. Acesso em: 17 de maio 2014. 
 
MOURE, J. L. Norma nacional y prescripción: ventajas y perjuicios de lo tácito. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Rosario, 2004. 
Disponível em: 
<http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/rosario/ponencias/aspectos/moure_jl.htm>. 
Acesso em: 17 de maio 2014. 
 
NISKA, H. The Interpreter as a Language Planner. Stockholm: Stockholm University, 
1998. Disponível em: <http://www.oocities.org/~tolk/lic/lpl1-def.htm>. Acesso em: 12 de 
maio 2012. 
 
NOMDEDEU RULL, A. Por qué la Real Academia Española es modelo de norma 
lingüística. AISPI. Atas 23. 2005. Disponível em: < 
http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/22/ii_27.pdf>. Acesso em: 11 de maio 2015. 
 
ORLANDI, E. P. Políticas Linguísticas na América Latinas. Campinas, São Paulo: 
Pontes, 1988. 
 
______. Análise do discurso: Princípios e procedimentos. Campinas, São Paulo: 
Pontes, 2003. 
 
______. Vão surgindo sentidos. In: ORLANDI, E, P. (Org.). Discurso fundador. 
Campinas, São Paulo: Pontes, 2003a.  
 
______.  Há palavras que mudam de sentido, outras... demoram mais. In: ORLANDI, E, 
P. (Org.). Política linguística no Brasil. Campinas: Pontes, 2007. 
 
______. Terra à vista. Campinas, São Paulo: Unicamp, 2008. 



211 
  

 
______. (Org.). Gestos de leitura: da história no discurso. Campinas, São Paulo: 
Unicamp, 2010. 
 
______. Língua e conhecimento linguístico: para uma história das idéias no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2013. 
 
PÊCHEUX, M. O discurso. Estrutura ou acontecimento. Campinas, São Paulo: Pontes, 
2008 [1998]. 
 
______. Por uma análise automática do discurso. Campinas, São Paulo: Unicamp, 
2010 [1990]. 
 
______. Semântica e discurso. Campinas, São Paulo: Unicamp, 2009. 
 
PEMÁN Y PEMARTÍN, Discurso (Contestación) Ingreso de Salvador Fernández 
Ramírez. 1960. Disponível em: 
<http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_de_ingreso_Salvador_Fernandez_Ramir
ez.pdf>. Acesso em: 1 de jul. 2013. 
 
POZZI, M. Terminología y normalización en la academia de la lengua española. In: 
SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. Esencia y vigencia de las 
academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v. 2, p. 303-365. 
 
PUIGVERD, A. Hamburguesa o cocido. El pais. Arquivo. 20 de maio 2001. Disponível 
em: <http://elpais.com/diario/2001/05/20/opinion/990309611_850215.html>. Acesso 
em: 1 de jul. 2013. 
 
RAJAGOPALAN, K. A norma linguística do ponto de vista da política linguística. In: 
LAGARES, X. C.; BAGNO, M. (Org.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São 
Paulo: Parábola. 2011. p. 121-128. 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de autoridades. Edição facsimil (A-C) 
Madrid: Gredos, 1990 [1726]. 1 v. em 3. 
 
______. La política lingüística panhispánica. Madrid, 2004. Disponível em: 
<http://www.rae.es/rae.html>. Acesso em: 1 de jun. 2010. 
 
______. El Diccionario y otros recursos académicos son de acceso libre y gratuito en 
Internet. 2011. Disponível em: <http://www.rae.es/noticias/el-diccionario-y-otros-
recursos-academicos-son-de-acceso-libre-y-gratuito-en-internet>. Acesso em: 20 de 
abr. 2014. 
 
______. Ortografía de la lengua Española. Madrid: Espasa, 1999. 
 
______. Diccionario de la lengua española. 22. ed. Madrid: Espasa, 2001. 



212 
  

 
______. Reglamento de la Real Academia Española. 2014. Disponível em: < 

http://www.rae.es/sites/default/files/REGLAMENTO_RAE_-_20-10-2014.pdf>. Acesso 
em: 2 de jul. 2015. 
 
______. Preámbulo de la 23. ed. del Diccionario de la RAE. 2014. Disponível em: 
<http://www.fprorae.es/sites/default/files/Preambulo.pdf>. Acesso em: 2 de jul. 2015. 
 
______. Memorias de la Real Academia Española. v. 1-2, 1870. Disponível em: 
<https://archive.org/details/memoriasdelaacad01real>. Acesso em: 12 de jun. 2015. 

______. Memorias de la Real Academia Española. v. 4, 1873. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=cGRFAAAAYAAJ&pg=PA278&dq=la+Academi
a+Espa%C3%B1ola,+corporaci%C3%B3n+oficial>. Acesso em: 12 de jun. 2015. 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. La nueva política lingüística panhispánica. Madrid, 2004. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/47808604/Asale-y-RAE-La-nueva-politica-linguistica-
panhispanica-Madrid-2004>. Acesso em: 1 de jun. 2010. 
 
______. Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana, 2005. 
 
______. Nueva gramática de la lengua española, v. I: Morfología-sintaxis; v. 2: Sintaxis. 
Barcelona: Planeta. 2009. 
 
______. Nueva gramática de la lengua española (manual). Madrid: Espasa, 2010a. 
 
______. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa, 2010b. 
 
______. El buen uso del español. Madrid: Espasa. 2013. 
 
______. Diccionario de la lengua española. Madrid: Planeta, 2014. 
 
REY, A. Usos, julgamentos e prescrições. In: BAGNO, M. (Org. e trad.). Norma 
linguística. São Paulo: Loyola, 2011. 
 
RODRIGUES, A. D. Problemas relativos à descrição do português contemporâneo 
como língua padrão no Brasil. In: BAGNO, M. (Org.). Linguística da norma. São Paulo: 
Loyola, 2004. 
 
ROJAS, D. Actitudes lingüísticas de hispanohablantes de Santiago de Chile: creencias 
sobre la corrección idiomática. Onomázein, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago, v. 2, n. 26, p. 69-93, dez. 2012.  Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/pdf/1345/134525391003.pdf>. Acesso em: 11 de maio 2015. 
 

https://books.google.com.br/books?id=cGRFAAAAYAAJ&pg=PA278&dq=la+Academia+Espa%C3%B1ola,+corporaci%C3%B3n+oficial
https://books.google.com.br/books?id=cGRFAAAAYAAJ&pg=PA278&dq=la+Academia+Espa%C3%B1ola,+corporaci%C3%B3n+oficial


213 
  

RUMEU DE ARMAS, A. El testamento político del conde de Floridablanca, Madrid: 
CSIC, 1962. 
 
SANCHEZ DE LEÓN, M. J. R. La institución académica en el siglo XVIII: sociabilidad y 
quehacer literario. Cuadernos de Ilustración y Romantismo, Biblid, n. 8, p. 3-19, 2000. 
 
SENZ, S. Hacernos pagar lo que ya está pagado: la RAE y el DPD (1° parte), 2006. 
Disponível em: <http://addendaetcorrigenda.blogia.com/2006/022202-hacernos-pagar-
lo-que-ya-est-pagado-la-rae-y-el-dpd-.-parte-.php>. Acesso em: 12 de maio 2015. 
 
SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. Esencia y vigencia de las 
academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v. 1-2. 
 
______. EL dardo en la Academia, un proyecto editorial de fondo (A modo de 
Introducción). In: SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo en la academia. Esencia y 
vigencia de las academias de la lengua española. Barcelona: Melusina, 2011. v. 1, p. 
17-19. 
 
SENZ, S.; MINGUELL, J.; ALBERTE, M. Las academias de la lengua española, 
organismos de planificación lingüística. In: SENZ, S.; ALBERETE, M. (Org.). El dardo 
en la academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española. 
Barcelona: Melusina, 2011. v. 1, p. 17-19. 
 
SIMMEL, G. Schopenhauer y Nietzsche. Buenos Aires: Caronte Filosofía, 2005 [1906]. 
 
SINNER, C. El castellano de Cataluña: estudios empíricos de aspectos léxicos, 
morfosintácticos, pragmáticos y metalingüísticos. Berlim: Max Niemeyer Verlag 
Tubingen, 2004. 
 
SUBIRATS, C. ¿Qué hace una lengua como el español en una Academia como ésta? 
La institucionalización del atraso en la lingüística española. Estudios de Lingüística del 
Español n. 36, p. 161-176, 2015. Disponível em: <http://infoling.org/elies/36/elies36-
6.pdf>. Acesso em: 11 de jan. 2016. 
 
TAYLOR, S. J.; BOGDAN, R.  Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 
La búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós, 1957. 
 
THEOBALD, C. A revelação. São Paulo: Loyola, 2006 [2002]. 
 
TORRANO, A. Canguilhem y Foucault: de la norma biológica a la norma política. 
Estudios de Epistemología. Revista digital del Instituto de Epistemología. Facultad de 
filosofia y letras. Universidad nacional de Tucumán, n. 10. Jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.filo.unt.edu.ar/rev/episte/rev/10/epi_10_06_torrano.pdf>. Acesso em: 24 de 
nov. 2013. 
 



214 
  

TOVAR, A. Mayans y la filosofía en España en el siglo XVIII. In: Mayans y la Ilustración. 
SIMPOSIO INTERNACIONAL EN EL BICENTENARIO DE LA MUERTE DE 
GREGORIO MAYANS. Valencia-Oviedo, 1981. 
 
VALEIRO, M. H. Uma ilusão necessária: a substituição do galego e a normalização do 
espanhol na Galiza contemporânea. Santiago de Compostela: Através da língua, 2015. 
 
VILAR, P. Patria y nació en el vocabulari de la Guerra contra Napoleó. In: Assaigs 
sobre la Catalunya del segle XVIII. Barcelona: Curial, 1973. 
 
VILLANUEVA, D. Director RAE: el español es universal gracias a las colonias 
independientes. Entrevista. Fundéu, 2015. Disponível em: 
<http://www.fundeu.es/noticia/director-rae-el-espanol-es-universal-gracias-a-las-
colonias-independientes/>. Acesso em: 3 de jan. 2016. 
 
WEBER, Max. Metodologia das Ciências Sociais. Campinas: Universidade Estadual de 
Campinas, 1992. 
 
WOOLARD, K. A. La autoridad lingüística española y las ideologías de la autenticidad y 
el anonimato. In: VALLE, J. D. (Org.). ¿La lengua, patria común? Ideas e ideologías de 
español. Madrid: Vervuert, 2007. p. 129-142. 
 
YAGUELLO, M. Não mexe com a minha língua! In: BAGNO, M. (Org. e trad.). Norma 
linguística. São Paulo: Loyola, 2011. 
 
ZAMORA VICENTE, A. Historia de la Real Academia Española. Madrid: Espasa, 1999. 
 
ZOPPI-FONTANA. M. Arquivo Jurídico e exterioridade: a construção do corpus 
discursivo e sua descrição/interpretação. In: GUIMARÃES, E.; BRUM DE PAULA, M. R. 
(Orgs.). Sentido e Memória. Campinas, São Paulo: Pontes, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


