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RESUMO 

 

A presente pesquisa considera o aporte da Constituição de 1988 para avaliar seu impacto 

sobre a gestão das Políticas Linguísticas Públicas (PLP). A partir de uma abordagem 

bibliográfica e documental, esta pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos: (i) 

delinear a relação conceitual entre Políticas Públicas e Políticas Linguísticas; (ii) verificar 

o impacto da desconcentração política, pós-1988, em documentos legislativos 

educacionais de âmbito federal, estadual e municipal; (iii) analisar exemplos de políticas 

linguísticas públicas implementadas pelo poder governamental e elaboradas com a 

participação de diferentes atores sociais. Os principais conceitos teóricos que adotamos 

neste estudo são: Políticas Linguísticas, Ciclo de Políticas e Direitos Linguísticos (TURI, 

1990; CALVET, 1996; COOPER, 1997; BLANCHET, 2014; SPOLSKY, 2016; 

MAINARDES, 2016; HUCK; POTRIQUET; TRUCHOT, 2016). Os dados empíricos 

apontam que as ações implementadas em diferentes regiões do Brasil se coadunam com 

os preceitos da Constituição de 1988, dentre os quais destacamos o processo de 

desconcentração administrativa e o reconhecimento da diversidade cultural do país. As 

ações político-linguísticas implementadas deixam em evidência a importante participação 

de atores sociais na elaboração de propostas e expõem o risco de um retrocesso quando 

há o predomínio de políticas linguísticas impositivas. Dessa forma, observamos que 

medidas impositivas em âmbito federal têm desconsiderado ações linguísticas já 

existentes a nível local, causando contradições e conflitos entre as Políticas Linguísticas 

Públicas Educativas (PLPE) geridas pelas diferentes esferas governamentais. A falta de 

diálogo entre os diferentes entes federativos e o paradoxo encontrado na gestão de PLPE 

municipais evidenciam a necessidade de um planejamento que atenda às necessidades 

impostas pela grande diversidade linguística existente no país. 

 

Palavras-chave: Políticas linguísticas. Políticas públicas. Constituição de 1988. 

 
 
 
 



 

 

RÉSUMÉ 

 

La présente recherche considère l´apport de la constitution de 1988 pour évaluer son 

impact sur la gestion des Politiques Linguistiques Publiques (PLP). A partir d´un 

abordage bibliographique et documentaire, cette recherche a été orientée  par les objectifs 

suivants : (1) définir la relation conceptuelle entre Politique publique et Politique 

linguistique ; (2) Vérifier l´impact de la décentralisation politique après 1988, en 

documents législatifs éducationnels de contexte fédéral, d´état et municipal : (3) analyser  

des exemples  de politique linguistique publiques renforcés par le pouvoir officiel et 

élaborés avec la participation de différents acteurs sociaux. Les principaux concepts 

théoriques que nous avons adoptés dans cette étude sont : Politiques  linguistiques, cycle 

de politiques et droits linguistiques (TURI, 1990; CALVET, 1996; COOPER, 1997; 

BLANCHET, 2014; SPOLKY, 2016; MAINARDES, 2016; HUCK; POTRIQUET; 

TRUCHOT, 2016). Les données empiriques montrent que les actions implémentées dans 

différentes régions du Brésil s´unissent avec les préceptes de la Constitution de 1988, de 

ceux-ci, soulignons le processus de décentralisation administrative et la reconnaissance 

de la diversité culturelle du pays.  Les actions politico-linguistiques misent en place 

mettent en évidence l´importante participation des acteurs sociaux dans l´élaboration des 

propositions et mettent à jour le risque de retour en arrière lorsqu´il y a une prédominance 

de politiques linguistiques imposées. De cette forme, nous observons que les mesures 

imposées dans le milieu Fédéral n´ont pas pris en considération les actions linguistiques 

déjà existantes au niveau local, causant des contradictions et des conflits entre les 

Politiques Linguistiques Publiques Éducatives (PLPE) gérées par les différentes sphères 

gouvernementales. Le manque de dialogue entre les différentes parties fédératives et le 

paradoxe rencontré dans la gestion de PLPE municipaux montre à l´évidence la nécessité 

d´une planification qui réponde aux nécessités imposées par la diversité linguistique 

existante dans le pays. 

 

Mots-clés: Politique linguistique. Politique publique. Constitution de 1988. 



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación considera la contribución de la Constitución de 1988 para evaluar su 

impacto en la gestión de las Políticas Lingüísticas Públicas (PLP). A partir de un enfoque 

bibliográfico y documental, esta investigación fue guiada por los siguientes objetivos: (i) 

delinear la relación conceptual entre las políticas públicas y las políticas lingüísticas; (II) 

verificar el impacto de la desconcentración política, después de 1988, en los documentos 

legislativos educativos federales, estatales y municipales; (III) analizar ejemplos de 

políticas lingüísticas públicas implementadas por el poder gubernamental y elaboradas 

con la participación de diferentes actores sociales. Los principales conceptos teóricos que 

adoptamos en esta investigación son: Políticas Lingüísticas, Ciclo de Políticas y Derechos 

Lingüísticos (TURI, 1990; CALVET, 1996; COOPER, 1997; BLANCHET, 2014; 

SPOLSKY, 2016; MACHARIA, 2016; HUCK; POTRIQUET; TRUCHOT, 2016). Los 

datos empíricos evidencian que las acciones implementadas en diferentes regiones de 

Brasil son coherentes con los preceptos de la Constitución de 1988, entre los que 

destacamos el proceso de desconcentración administrativa y el reconocimiento de la 

diversidad cultural del país. Las acciones político-lingüísticas implementadas evidencian 

la importante participación de los actores sociales en la elaboración de propuestas y 

exponen el riesgo de retroceso cuando hay el predominio de políticas lingüísticas 

impositivas. Así observamos que medidas impositivas en el ámbito federal han 

desatendido las acciones lingüísticas ya existentes en el ámbitol, desencadenando 

contradicciones y conflictos entre las Políticas Lingüísticas Públicas Educativas (PLPE) 

dirigidas por las diferentes esferas del gobierno. La falta de diálogo entre las diferentes 

entidades y la paradoja encontrada en la gestión de las PLPE municipales evidencian la 

necesidad de una planificación que atienda a las necesidades impuestas por la gran 

diversidad lingüística que existe en el país. 

 

Palabras clave: Políticas lingüísticas. Políticas públicas. Constitución de 1988. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research considers the contribution of the Constitution of 1988 in order to assess its 

impact on the management of public language policies (PLP). Based on a documentary 

and bibliographic approach, this research aims to: (i) outlining the conceptual relationship 

between public policies and language policies; (ii) verifying the impact of post-1988 

political deconcentration on federal, state and municipal educational legislative 

documents; (iii) analyzing examples of public language policies implemented by 

governmental power and drawn up with the participation of different social actors. The 

main theoretical concepts that we adopt in this study are: Language Policies, Cycle of 

Policies and Linguistic Rights (TURI, 1990; CALVET, 1996; COOPER, 1997; 

BLANCHET, 2014; SPOLSKY, 2016; MAINARDES, 2016; HUCK; POTRIQUET; 

TRUCHOT, 2016). The empirical data indicate that the actions implemented in different 

regions of Brazil are consistent with the precepts of the Constitution of 1988, among 

which we emphasize the administrative deconcentration process and the recognition of 

the country's cultural diversity. The political-linguistic actions implemented not only 

highlight the important participation of social actors in the elaboration of proposals but 

also expose the risk of a backlash when there is the predominance of impositive language 

policies. Therefore, we observe that impositive measures in the federal sphere have 

disregarded existing linguistic actions at local level, causing contradictions and conflicts 

between the Public Educational Language Policies (PELP) managed by the different 

governmental spheres. The lack of dialogue among the different federal entities, and the 

paradox found in the management of municipal PELP evidence the need of a planning 

that meets the needs imposed by the great linguistic diversity existing in the country. 

 

Keywords: Language policies. Public policy. Constitution of 1988. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar uma política linguística (PL) é pensar em ações que trazem 

consequências diretas para a sociedade e para os cidadãos que dela fazem parte. Este 

tipo de intervenção, principalmente no que se refere ao âmbito educacional, é 

geralmente proposto, ou mesmo imposto, por instâncias governamentais com diferentes 

fins, tais como apoiar as línguas minoritárias, instaurar processos de educação 

linguística, promover a revitalização das línguas e propor intervenções que favoreçam o 

plurilinguismo. Assim, as políticas linguísticas se constituem de ações que nascem e 

agem para, sobre e na sociedade. 

Essas mesmas políticas de línguas, quando atingem o setor educacional público, 

têm suas ações perpetuadas por meio de manifestações do poder governamental (leis, 

textos oficiais e jurídicos), tornando-se tão poderosas a ponto de serem capazes de 

conceder direitos cívicos, propiciar a valorização simbólica de formas linguísticas, 

favorecer o reconhecimento da dimensão da identidade de um povo e alterar 

representações sociais e linguísticas. Contudo, para que os objetivos de uma política 

linguística sejam alcançados, é de fundamental importância levar em consideração o seu 

grau de pertinência, eficácia, o impacto previsto no cenário apresentado e se ela dialoga 

com as demais políticas vigentes.   

Observar as políticas e suas consequências permite que percebamos marcas 

geradas por imposições governamentais ou acordos que fazem das línguas um 

instrumento de integração ou dominação ao longo do tempo. Logo, ao refletirmos sobre 

o percurso histórico das políticas linguísticas no país, vemos que estas têm relação com 

as diferentes configurações político-administrativas do Brasil, tais como o movimento 

de redefinição do papel do Estado e da gestão pública; os novos formatos institucionais 

legitimados por documentos de âmbito federal; e a ausência ou participação social da 

população na formulação de políticas, por meio de organizações representativas, como 

uma tentativa de controle das ações do governo (ROCHA, 2009). Essas configurações 

se encontram marcadas na construção das diferentes Constituições (1824, 1891, 1934, 

1937, 1946, 1967 e 1988) e caracterizam o crescimento e/ou a diminuição da 
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desconcentração do poder no país
1
. As mudanças presentes em cada Constituição, bem 

como a sua evolução ao longo do tempo, aludem à necessidade de reforma 

administrativa e de um novo modelo de gestão que concedesse certo grau de autonomia 

aos estados e municípios. O processo citado se intensificou enormemente com a 

promulgação da Constituição de 1988. 

Após 1988, temos no Brasil uma nova estrutura organizacional do sistema 

político-administrativo. O sistema de gestão das políticas sociais brasileiras foi 

redesenhado de forma que as diferentes políticas públicas ligadas ao setor educacional 

ficassem sob responsabilidade do estado e do município. Um exemplo desse processo 

de desconcentração no âmbito da política linguística é o advento do grande número de 

políticas estaduais e municipais de reconhecimento e de ensino de línguas e culturas 

encontradas atualmente em nosso país (MORELLO, 2015). 

É importante salientar que apenas a partir da Constituição de 1988 os temas 

relacionados à extensão dos direitos sociais e políticos dos cidadãos e das chamadas 

minorias passaram a ter lugar na Lei Maior, resguardando os direitos aos costumes, 

culturas, línguas, organização social e crenças. Esta Carta Magna apresenta ainda a 

particularidade de ser uma das grandes responsáveis pela desconcentração do poder da 

União aos estados e municípios, uma vez que permitiu a estes se tornarem autônomos 

no que tange a grande maioria das decisões em políticas públicas, visto que o art. 18 

delibera que: ―a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição‖ (BRASIL, 1988). 

Assim, esta pesquisa investiga como as decisões políticas pré e pós-1988, 

marcadas por processos de concentração e desconcentração política no Brasil, 

interferiram diretamente no poder de gerenciamento estatal e municipal das políticas 

linguísticas. Esses processos delinearam a base de documentos oficiais que regeram, 

dirigem e direcionam as políticas educacionais do território nacional (Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996 (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Orientações 

                                                
1
 O processo que chamamos aqui de concentração ou desconcentração de poder se refere às técnicas ou 

aos princípios constitucionais da administração pública. Apesar de se considerar a pirâmide hierárquica e 

o vínculo de subordinação existente, nesta forma administrativa é prevista a distribuição de competências, 

responsabilidades e/ou atribuições decisórias do poder central a órgãos regionais que compõe a estrutura 

administrativa (BNDES, 2004; ARAÚJO, 2005, p. 142; BASTOS, 1994, p.15). 
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Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCN), Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
2
, Planos de 

Educação 
3
, a lei 11.161, de 2005, a Medida Provisória (MP) nº 746, de 2016 e a lei nº 

13.415, de 2017).  

Com vistas a posterior análise documental de cada política citada acima, 

propomos uma intercessão teórica entre os estudos sobre política pública (PP) e política 

linguística (PL). Apesar de terem sido gerados por distintos autores e em diferentes 

décadas, em um dado momento esses conceitos de política se desenvolveram 

concomitantemente. A política pública está diretamente ligada à elaboração, à 

formulação e à análise de propostas e programas presentes no espaço político, 

permeando a sociedade e agindo sobre esta. Por sua vez, a política linguística se 

constitui de escolhas relativas ao uso da(s) língua(s) na sociedade, opções essas que 

podem ser decididas por um estado, governo ou um grupo social reconhecido, 

destinando-se a orientar ou regular a utilização de uma ou de várias línguas sobre um 

dado território (real ou virtual). Nesse sentido, as políticas linguísticas se relacionam 

não apenas às leis e decretos estaduais e municipais como também às ações não 

governamentais. Assim, o termo política mantém uma relação direta com sua etimologia 

grega, associado aos fatos que dizem respeito ao cidadão.  

Conforme podemos perceber, ambas as áreas, política pública e política 

linguística, se revestem de decisões tomadas no âmbito da sociedade. Porém, enquanto a 

área de políticas linguísticas considera as ações que se desenvolvem sem que haja 

necessariamente uma oficialização governamental, alguns teóricos da área de políticas 

públicas concebem como política apenas as implementações que tenham como agente 

principal o estado
4
.    

Logo, considerando que a Constituição é a Lei Maior e principal referência em 

se tratando de poderes delegados a órgãos e governos públicos, percebemo-la como uma 

                                                
2 Neste trabalho nos utilizamos da BNCC para a educação infantil e o ensino fundamental, homologada 

no dia 20 de dezembro de 2017, e para o ensino médio, entregue pelo Ministério da Educação (MEC) ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE) no dia 3 de abril de 2018. 
3 Ao citar os Planos de Educação, nos referimos ao Plano Nacional de Educação (PNE), aos Planos 

Estaduais de Educação (PEE) e aos Planos Municipais de Educação (PME) até então sancionados. 
4 Encontramos essa perspectiva estadocêntrica em diversos autores da área de Políticas Públicas, como 

Souza (2012), Azevedo (1997), Ozga (2000), Tude (2010), Frey (2000), Klauss (2000) e outros. Mas, 

essa concepção se modifica com Ball (2006), pois, para ele, o poder não está localizado apenas no estado, 

mas disseminado na sociedade e no espaço das relações. 
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política pública que traz consequências e implicações para a construção e a implantação 

de políticas linguísticas para o ensino de línguas no território nacional. Isto posto, o 

tema desta pesquisa é a análise do processo de desconcentração administrativa e o seu 

impacto sobre as políticas linguísticas públicas no Brasil. Este tema ganha relevância na 

agenda nacional uma vez que, em teoria, permite aos estados e municípios uma maior 

autonomia nas decisões em políticas públicas e, consequentemente, nas políticas 

linguísticas. Além dos conceitos de política linguística e política pública, trataremos 

nesta pesquisa dos conceitos de direitos linguísticos no âmbito dos documentos 

supracitados.  

Este estudo foi motivado pelas experiências obtidas como coordenadora de 

língua francesa do município de Niterói, mais especificamente na Fundação Municipal 

de Educação de Niterói (FME), de fevereiro de 2014 até janeiro de 2017, e como 

diretora da Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro 

(APFERJ) desde junho de 2016 até a presente data em exercício. Ambos os cargos 

foram responsáveis pela reflexão acerca do real poder detido por municípios e estados 

no que se refere às escolhas em políticas linguísticas educacionais, bem como sobre as 

consequências da interferência impositiva do setor federativo em questões linguísticas 

que deveriam, em tese, se adequar ao contexto regional e local.      

Cumpre ressaltar que este trabalho se desenvolveu no âmbito das discussões 

realizadas no Laboratório de Pesquisas em Contato Linguístico (LABPEC), inserido na 

linha História, Política e Contato Linguístico do Programa de Pós-graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense (UFF). Assim, esta tese 

enriquece questões sobre a avaliação de políticas linguísticas e as ações de política e 

planejamento linguístico para diferentes comunidades linguísticas. Seu inetismo decorre 

da interseção teórica entre dois campos de pesquisas em políticas, a de Políticas 

Públicas e a de Políticas Linguísticas, que geram novos conceitos e formas de avaliação 

de antigos e recentes documentos e legislações educacionais. 

 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

 

Neste trabalho temos por objetivo geral investigar a gestão das políticas 

linguísticas educacionais a partir de 1980. 
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Como objetivos específicos, elencamos: 

 

(i) Aprofundar a interseção teórica entre os conceitos de Política Pública e de 

Política Linguística; 

 

(ii) Analisar os diferentes atores na implementação de políticas linguísticas 

após a Constituição de 1988; 

 

(iii) Classificar e nomear as principais modalidades de intervenção politico-

linguística derivada do contexto de desconcentração e reconcentração 

administrativa no âmbito, principalmente, das políticas educativas relacionadas 

às línguas no Brasil.  

 

Após essa introdução, apresentaremos dois capítulos que visam a atender os 

objetivos propostos acima.  

O capítulo 2 é subdividido em cinco seções. Na seção 2.1, reunimos conceitos 

provenientes de duas grandes frentes de pesquisa política, a saber, o campo das políticas 

públicas e o campo das políticas linguísticas. Na seção 2.2, apresentamos a metodologia 

utilizada para a elaboração e o desenvolvimento desta pesquisa, bem como uma 

proposta de interseção teórica. Na seção 2.3, elencamos e discutimos as diferentes 

formas de avaliação política concebidas por autores das áreas de estudo da política 

pública e da política linguística. Na seção 2.4, precisamos as diversas Constituições 

brasileiras e as relacionamos com as políticas linguísticas para o ensino de línguas 

engendradas em cada época. Ainda nesta seção, buscamos contextualizar a pesquisa por 

meio de uma explanação das medidas implementadas pela Constituição de 1988, a 

grande responsável pelo processo de desconcentração observado nas políticas 

linguísticas públicas. Por fim, na seção 2.5, contemplamos uma reflexão acerca da 

significação de Direito Linguístico, fundamentada em políticas públicas nacionais e 

internacionais, e a sua relação com ações e intervenções linguísticas em prol da 

diversidade e do pluralismo. 

O capítulo 3 possui três seções que abrangem os diversos aspectos ligados ao 

entrecruzamento teórico exposto no capítulo 2 e nele propomos uma expansão 



23 

 

 

 

conceitual sobre o tema. Assim, nas seções 3.1, 3.2 e 3.3 analisamos as políticas 

linguísticas públicas brasileiras, categorizadas neste trabalho por meio das Políticas 

Linguísticas de Regulação (PLPR), Políticas Linguísticas Educativas (PLPE) e Políticas 

Linguísticas Públicas de Cooficialização ou Nomeação (PLPC). Dessa forma, na seção 

3.1, encontramos a análise das Políticas Linguísticas de Regulação, caracterizadas por 

intervenções governamentais, e a gestão do plurilinguismo em regiões fronteiriças do 

território brasileiro. Na seção 3.2, examinamos as Políticas Linguísticas Educativas, 

compostas por diferentes documentos que nortearam e norteiam o ensino de línguas 

estrangeiras (LE) em âmbito nacional. Já na seção 3.3, refletimos sobre as Políticas 

Linguísticas de Cooficialização ou Nomeação, ligadas ao processo de reconhecimento 

de línguas indígenas e de imigrantes em estados e municípios brasileiros.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLOGÓGICOS 

 

[...] o papel específico da atividade 

interdisciplinar 

 consiste, primordialmente, em lançar uma 

ponte 

 para ligar as fronteiras.  

 

Hilton Japiassu, 1976, p. 75 

    

 

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica e documental, considerando que ela se 

fundamenta na análise de documentos oficiais e na revisão teórica de conceitos bases, a 

saber, políticas linguísticas e políticas públicas. Cumpre ressaltar que a pesquisa 

documental e a pesquisa bibliográfica se diferenciam quanto às fontes utilizadas, ou 

seja, no documento ligado diretamente a seu objeto de estudo, pois, enquanto a primeira 

se vale de fontes primárias, a segunda se serve de fontes secundárias (MARCONI; 

LAKATOS, 2012, p. 43). 

Os documentos de fonte primária se referem àqueles que provêm diretamente 

dos próprios órgãos que realizam as observações, podendo ser encontrados em arquivos 

públicos ou particulares (CARVALHO, 1988, p. 43). Esses documentos são 

constituídos por informações sob a forma de textos escritos, tais como leis, ofícios, 

documentos jurídicos, estatísticas elaboradas por órgãos competentes, etc. (FACHIN, 

2006, p. 146). 

Os documentos de fontes secundárias abrangem a bibliografia tornada pública 

em relação ao tema de estudo e se compõem de livros, artigos ou qualquer outra fonte 

de informação que disserte sobre a fonte primária ou sobre o que é de interesse para se 

progredir na pesquisa. Eles servem de apoio para o assunto estudado e não constituem 

uma repetição do que já foi dito ou escrito, mas uma análise que, sob uma nova 

abordagem ou enfoque, é capaz de gerar conclusões inovadoras (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p. 166). 

Assim, nos utilizamos aqui tanto de fontes primárias quanto de fontes 

secundárias para a análise de documentos oficiais de natureza municipal, estadual e 

federal.  
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 As fontes primárias consistem em documentos oficias como uma fonte 

fidedigna de dados, preocupando-se com a análise de atos linguísticos da vida política 

de alcance municipal, estadual e nacional. Dessa forma, nos utilizamos de arquivos 

públicos dessa ordem compostos por documentos oficiais, como leis, ordens régias, 

ofícios, relatórios e publicações parlamentares, tais como atas, debates, documentos e 

projetos de lei.   

As fontes secundárias se constituem de periódicos, como revistas e jornais. Esses 

documentos foram localizados e tratados por meio do que Cervo e Bervian (1983, p. 85-

89) vêm a chamar de processo de leitura, o que envolve a leitura de reconhecimento ou 

pré-leitura, a leitura seletiva, a leitura crítica ou reflexiva e a leitura interpretativa.  

A leitura de reconhecimento, também chamada de pré-leitura, é a fase inicial da 

leitura informativa e, mediante uma visão global, certifica o pesquisador de que o 

assunto de interesse é de fato tratado no documento escrito; a leitura seletiva localiza as 

informações pertinentes e passíveis de responder às questões da pesquisa; a leitura 

crítica ou reflexiva objetiva saber a opinião do autor sobre o assunto abordado, sabendo 

diferenciar ideias principais das secundárias; e a leitura interpretativa se refere à 

aplicação da leitura para fins particulares da pesquisa, aproveitando as conclusões 

logradas para se obter respostas e reflexões plausíveis. 

Salientamos que a grade de critérios utilizada para a escolha dos documentos 

aqui analisados se compõe de questionamentos, tais como: (i) que legislações incidem 

sobre as políticas de línguas?; e (ii) que consequências as medidas governamentais 

trazem ao contexto educativo? Ademais, por se tratar de um estudo baseado na análise e 

interpretação de dados existentes, com a finalidade de responder às indagações que 

motivaram essa pesquisa, organizamos a seleção de documentos em duas etapas: 

 

(i) A seleção de documentos de âmbito federal: 

 

Esses dados foram constituídos por meio da consulta e da pesquisa em sites do 

Ministério da Educação (MEC) e do Governo Federal. Nesta etapa, procuramos 

compreender e analisar a Constituição em vigor, os PCN, a LDB e suas alterações, o 

PNE, as DCN, a BNCC, a MP 746/2016, as OCEM e a lei nº 13.415, de 2017. Dessa 

forma, nos capítulos 6, 7 e 8, investigamos as políticas linguísticas educacionais após a 
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Constituição de 1988. Assim, por meio da análise de diferentes políticas linguísticas 

federais, observamos a maneira pela qual, em um primeiro momento, as políticas 

públicas (PP) educacionais delegavam a escolha do idioma a ser estudado à comunidade 

escolar e, em um segundo momento, o seu caráter cada vez mais impositivo.          

 

(ii) A seleção de documentos de âmbito estadual e municipal: 

 

Nesta seleção, priorizamos documentos que tratam dos projetos de 

cooficialização linguística municipais e estaduais e dos planos municipais e estaduais 

que regem a educação local. O levantamento sobre as políticas linguísticas públicas de 

âmbito estadual e municipal que cooficializam línguas de imigrantes e línguas indígenas 

foi realizado junto aos sites das Secretarias de Educação dos respectivos estados e 

municípios. Visto que alguns municípios não disponibilizam tais documentos em seus 

portais oficiais ou nos portais de suas Secretarias de Educação, estabelecemos contato 

com os seus órgãos educacionais via e-mail e telefone. Estes, por sua vez, enviaram 

imagens digitalizadas de suas políticas linguísticas (PL) por e-mail e whatsapp. 

Destacamos que a verificação e complementação das políticas públicas municipais se 

deu pelo acesso ao acervo online disponibilizado pelo Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Política Linguística (IPOL)
5
 e pelas publicações deste mesmo 

instituto.  

Além da análise das políticas linguísticas de cooficialização citadas acima, 

elencamos também as políticas públicas educativas dos respectivos estados e 

municípios, como os Planos Estaduais de Educação (PEE) e os Planos Municipais de 

Educação (PME), até então aprovados e publicados (lei 13.005/14), com o objetivo de 

situar as políticas linguísticas nesses planos. Assim, tivemos o cuidado de aguardar a 

aprovação dos mais recentes documentos que estabelecem as metas e diretrizes dos 

municípios e estados onde línguas de imigração e línguas indígenas foram 

cooficializadas, bem como as políticas para o ensino de línguas estrangeiras (LE), e 

acompanhamos o seu desenvolvimento no site oficial do MEC, em Situação dos Planos 

                                                
5 O IPOL é uma organização não governamental que possui sede em Florianópolis, no estado de Santa 

Catarina, e vem atuando desde a sua fundação, em 1999, na assessoria de ações politico-linguísticas em 

torno das línguas indígenas, das línguas de imigração, das línguas de fronteira, e outras. 
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(MEC, [201-a]). Estes planos, PEE e PME, constituem-se em documentos relacionados 

às políticas públicas educacionais.  

Deste modo, em nossa análise, procuramos entender a dinâmica da elaboração e 

aprovação dos Planos de Educação. Para tal, consultamos a Carta-diretriz e Guias para 

elaboração dos PME e dos PEE, enviados a todas as Secretarias de Educação dos 

estados e municípios do Brasil, documentos que são discutidos no capítulo 8. 

No âmbito da discussão sobre os PEE e os PME, dois movimentos nos 

auxiliaram nesta empreitada. O primeiro diz respeito a nossa integração ao Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Gestão e Políticas Públicas em Educação (NUGEPPE/UFF). 

Este grupo de pesquisa, que funciona na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), atua como um tipo de observatório de políticas públicas e se 

divide em dois subgrupos: Pesquisa e Estudo. Na época da seleção de documentos 

primários, o NUGEPPE se dedicava à análise da proposta e discussão dos planos de 

educação dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Nossa participação nessa 

dinâmica foi de fundamental importância para o enriquecimento teórico e prático desta 

pesquisa, pois nos possibilitou uma maior compreensão deste tema de estudo, bem 

como a elaboração de um referencial teórico interdisciplinar. O segundo movimento se 

refere à realização de um estágio doutoral no Polo de Pesquisas Francophonies, 

Interculturel, Communication, Sociolinguistique (PREFICS), na Universidade de 

Rennes 2, na França. Durante o estágio, pudemos ter acesso completo ao acervo do 

Laboratório e da biblioteca da Universidade, além de participar de palestras, 

comunicações e disciplinas ofertadas pela pós-graduação, atividades que contribuíram 

para a atualização das referências bibliográficas da pesquisa. 

Com vistas a compreender as mudanças diretivas que sofre o país, no capítulo a 

seguir propomos uma reflexão sobre o processo de concentração e desconcentração 

observado nas diferentes constituições brasileiras ao longo dos anos. Nosso objetivo é 

destacar as especificidades da Constituição de 1988, principalmente em relação ao papel 

politico-administrativo atribuído aos estados e municípios. Neste sentido, Morello 

ratifica a função dos municípios nas decisões político-linguísticas: 

 
 

Contrariamente ao que acontece em outros países, onde observamos 

línguas nacionalmente compartilhadas – como é o caso do Guarani no 

Paraguai – ou então regionalmente funcionais – como na Espanha –, o 



28 

 

 

 

Brasil não apresenta, além do Português e da LIBRAS, nenhuma outra 

língua de abrangência nacional ou mesmo regional. Por outro lado 

inúmeros são os municípios onde se falam majoritariamente línguas 

indígenas ou de imigração o que faz deles instâncias políticas e 

administrativas muito potentes para a gestão destas línguas (MORELLO, 

2012, p. 15). 

 

 

2.1 Políticas Públicas e Políticas Linguísticas: entrecruzando conceitos 

 

O dicionário Houaiss define o termo política como a: 

 

 

Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações, Estados; 

conjunto de princípios ou opiniões referentes ao Estado, ao poder; prática ou 

profissão de conduzir negócios políticos; modo de agir de uma pessoa ou 

entidade (HOUAISS, 2010, p. 743). 

 

 

De acordo com Ozga (2000, p.20), a política é um processo ―envolvendo 

negociação, contestação ou mesmo luta entre diferentes grupos não envolvidos 

diretamente na elaboração oficial de legislação‖.  

A política pública como área científica nasceu nos Estados Unidos, em 1936, 

com a participação do sociólogo e cientista político H. Laswell, quando, por meio da 

expressão policy analysis, traduzida por ―análise de política pública‖, ele procurou 

estabelecer uma ponte entre o conhecimento acadêmico e a produção governamental.  

Além de Laswell, outros nomes são apontados como fundadores de conceitos 

centrais à área de políticas públicas, são eles: H. Simon, C. Lindblom e D. Easton. 

Coube a Laswell a definição mais conhecida, que serviria de base para os estudos de 

política linguística de Cooper (1997), ou seja, a definição segundo a qual as decisões e 

análises sobre política pública implicam responder às questões: ―quem ganha o quê?‖, 

―por quê?‖ e ―que diferença faz?‖. Azevedo (2003, p.38) resume o papel do estado na 

definição do conceito ao afirmar que a ―política pública é tudo o que um governo faz e 

deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões‖.  

Atualmente, a área de estudos sobre política pública procura explicar a natureza 

da política analisada e seus processos, concentrando-se em entender as suas 

consequências e as questões que emergem de decisões governamentais. Assim, desde o 

princípio, percebe-se que seus estudos dão maior atenção à produção e à ação dos 

governos, fato que Souza (2012, p. 68) sintetiza em seis definições de políticas públicas, 
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propostas por diferentes autores, que organizamos no quadro a seguir em ordem 

cronológica: 

Quadro 1: Síntese de definições de políticas públicas 

 

AUTORES DEFINIÇÕES 

H. D. Laswell, em 1936. 

―[...] decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por quê e que diferença 

faz.‖ 

T. Lowi, em 1964 

―[...] uma regra formulada por alguma 

autoridade governamental que expressa uma 

intenção de influenciar, alterar, regular, o 

comportamento individual ou coletivo através 

do uso de sanções positivas ou negativas.‖ 

L. E. Lynn, em 1980. 
―[...] um conjunto de ações do governo que 

irão produzir efeitos específicos.‖ 

T. D. Dye, em 1984. 
―[...] o que o governo escolhe fazer ou não 

fazer [...].‖ 

B. G. Peters, em 1986. 

―[...] é a soma das atividades dos governos, 

que agem diretamente ou por delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos.‖ 

L. M. Mead, em 1995. 

―[...] campo dentro do estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões 

públicas [...].‖ 
Fonte: Dye, 1984; Laswell, 1936; Lowi, 1964; Lynn, 1980; Mead, 1995; Peters, 1986. 

 

No quadro acima, observamos que todas as definições apontam o governo como 

principal responsável pelas escolhas e pelas implementações das políticas públicas. 

Essas definições nos remetem à etimologia da palavra política, derivada do adjetivo 

grego polis (politikós), referindo-se a sua relação com a cidade, o urbano, o público, o 

civil e o social. É interessante notarmos que, nos anos 60, uma crise econômica apontou 

para a necessidade de haver um entendimento acerca da regulação forjada pelo mundo 

capitalista, o que fez com que durante a década de 60 e 70 uma extensa produção teórica 

surgisse no campo da tradição Marxista e no Liberalismo, influenciando a área de 

políticas públicas (AZEVEDO 1997).  

Quanto aos estudos de política linguística, eles se consolidam a partir dos anos 

50 quando os termos política linguística e planificação linguística aparecem em artigos 

científicos. Encontramos os termos language planning sendo utilizado apenas em 1959, 

por Einar Haugen, baseado em um texto de Uriel Weinreich. Nesta publicação, a 
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planificação foi definida a partir da proposta de elaboração de uma ortografia 

normativa, de uma gramática e de um dicionário para orientar o uso oral e escrito de 

uma comunidade linguística não homogênea na Noruega. Posteriormente, em 1966, 

Haugen considerou que essas atividades não compreendiam a significação de 

planificação linguística, apenas seus resultados, ou seja, parte da prática das tomadas de 

decisões adotadas pelos planificadores linguísticos.  

Na década de 70, grandes nomes da linguística, tais como Bright, Labov, 

Gumpers e Hymes começaram a utilizar o termo language planning; e outros, como 

Fishman, Fergurson e Kloss o desenvolveram, aprofundando a área de políticas 

linguísticas. O vocábulo language policy, traduzido por ―política linguística‖, aparece 

sendo citado por Fishman, Ferguson e Dasgupta (1968) e utilizado, posteriormente, por 

Fishman (1970), Ninyoles (1975) e outros, somente após a expressão language 

planning. No Canadá, sob a influência do linguista Jean-Claude Corbeil, temos a 

utilização do termo aménagement linguistique (―reforma linguística‖). A preferência por 

essa nomenclatura pelos canadenses pode ser explicada pelo fato de Corbeil participar 

ativamente naquele momento da elaboração da lei 101, ou Carta da Língua Francesa. 

Esta Carta estabelece o francês como língua oficial do Québec e obriga todas as esferas 

do poder público e privado a adotarem o francês como língua principal ou única.  

O fato é que, até meados dos anos 80, a definição de planificação linguística 

estava vinculada quase que exclusivamente à prática da mudança de um idioma. Isso 

ocorre porque até os anos 80, com o surgimento do binômio Política e Planificação 

Linguística, a definição estava vinculada a aspectos relacionados à normatização da 

língua, devendo ter um caráter oficial. Calvet (1996) justifica essa centralização 

conceitual pelo fato de a linguística estrutural ainda estar muito próxima aos 

sociolinguistas, o que faz com que, apesar dos avanços, os teóricos do planejamento 

linguístico se interessem apenas pela padronização, melhorias e problemas de forma da 

língua. Nos anos 90, o conceito passa a abarcar qualquer relação existente entre a língua 

e a sociedade como um todo, sendo ou não reconhecido e documentado pelo governo.  

A distinção entre o binômio política e planificação linguística é utilizada por 

autores como Calvet (1996) e H. Boyer (1996). No entanto, outros linguistas preferem 

empregar o termo política linguística como sinônimo de planificação, ainda que com 

mais frequência se faça referência à última (COOPER, 1997). Além disso, encontramos 
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também o termo ―glotopolítica‖, proposto em 1986 pelos sociolinguistas franceses Jean-

Baptiste Marcellesi e Louis Guespin, para aludir a toda ação de gestão linguística na 

qual a sociedade intervém. Os autores do termo preconizavam que o mesmo, ao 

contrário de política linguística, não fomentaria uma concepção unilateral dos fatos 

linguísticos, evitando assim abordar a língua fora de suas práticas. Dessa forma, a 

glotopolítica surgiu:  

 

[...] com dois fins: como evocação das práticas e para a designação da 

análise, sendo, portanto, ao mesmo tempo uma prática social, a qual ninguém 

escapa, pois as pessoas fariam glotopolítica sem o saber, seja um simples 

cidadão ou um ministro de economia, como uma disciplina de estudos 

linguísticos (LAGARES; SAVEDRA, 2012, p. 14). 

 

 

Destarte, o conceito de glotopolítica reuniria tanto a política como a planificação 

linguística, abarcando as práticas linguageiras. Nesta tese, vamos nos ater à utilização 

do clássico binômio política e planificação linguística, propostas por Calvet (2007). 

Nesta definição, política linguística ―é a determinação de grandes decisões referentes às 

relações entre as línguas e a sociedade‖, e planejamento linguístico ―é a implementação 

dessas decisões‖ (CALVET, 2007, p. 11). Essas decisões e intervenções podem ser 

exercidas in vivo ou in vitro. In vivo são as práticas propostas pela comunidade e in vitro 

são as ações implementadas por um grupo específico de especialistas (ou não) e 

impostas pelo estado. A política linguística vê-se então diante dos problemas de 

coerência entre os objetivos do poder e as soluções intuitivas que são frequentemente 

postas em prática pelo povo.  

Um ponto de convergência entre as áreas de política pública e de política 

linguística se refere à política educacional. Spolsky (2016) apresenta uma teoria na qual 

as políticas linguísticas possuem três componentes, são eles: as práticas, as crenças e a 

gestão linguística. As práticas se referem às escolhas e comportamentos linguísticos dos 

indivíduos; as crenças são as convicções que um indivíduo possui sobre a linguagem; a 

gestão se liga aos esforços visíveis realizados por uma pessoa ou grupo detentor de 

certo poder, a fim de alterar práticas ou crenças dos envolvidos.  

 Por englobar ações no âmbito da educação, podemos afirmar que a política 

pública desdobra-se também no âmbito educacional, o que abarca as políticas 
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linguísticas educativas. Estas últimas se desenvolveram principalmente nos anos 90 e se 

expandiram ao longo da primeira década do século XXI, compreendendo estudos sobre 

políticas de ensino e sobre o uso das línguas nos sistemas educativos, principalmente 

públicos e oficiais, bem como o conjunto de problemáticas de uma educação cívica para 

o multilinguismo e para a alteridade linguística (BEACCO; BYRAN, 2003). 

Com vistas a uma melhor compreensão da relação entre as áreas de política 

pública e de política linguística, recorremos a um segundo quadro a fim de ilustrar o 

diálogo entre autores dos dois campos de estudo:  
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Quadro 2: Síntese de definições de políticas públicas e a sua interseção com as definições no campo de políticas linguísticas 
 

DEFINIÇÕES 

PP PL 

―[...] decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 

questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz‖ (LASWELL, 1936). 

 

―quem planifica o que, para quem e como?‖ (COOPER, 1997). 

 

―decisões que dependem de relações de poder e a integração entre as diferentes 

fases do processo decisório o que não teria necessariamente um fim ou um 
princípio [...] as políticas públicas precisariam incorporar outros elementos à sua 

formulação e à sua análise‖ (LINDBLOM, 1959 apud SOUZA, 2006, p. 2). 

―Se uma política linguística pode vir a ser formulada por qualquer pessoa ou 

grupo, a passagem ao ato, chamada de planificação linguística, implica um poder 

político, uma relação transitiva nas situações. Ou seja, não é suficiente querer 
intervir na forma ou no status de uma língua, é necessário também possuir os 

meios, ou obter os meios‖ (CALVET, 2013, p. 217). 

―[...] uma regra formulada por alguma autoridade governamental que expressa 

uma intenção de influenciar, alterar, regular, o comportamento individual ou 

coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas‖. (LOWI, 1964). 

―[...] políticas linguísticas se referem aos esforços deliberados para influenciar o 

comportamento de outros no que concerne à aquisição, estrutura ou alocação 

funcional de seus códigos linguísticos‖ (COOPER, 1989, p. 45). 

―[...] um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos‖ 

(LYNN, 1980). 

 

―[...] política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os 

impactos de suas ações e de suas omissões...‖ (AZEVEDO, 2003). 

 

―[...]o que o governo escolhe fazer ou não fazer...‖ (DYE, 1984). 

―Política com planejamento: política ideal, em que a decisão é tomada pela 

instituição e todas as ações cabíveis para que essa política linguística se instale são 

realizadas. Para que isso ocorra, é essencial que haja uma estrutura articulada entre 

quem decide e a sociedade...‖ (CHAUDENSON, 1996, p. 120) 

 

―Nem planejamento nem política: as línguas seguem o seu fluxo natural, sem 

qualquer tipo de intervenção por escolha do governo...‖ (CHAUDENSON, 1996, 

p.121). 

―[...] é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por 
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos‖ (PETERS, 1986). 

―[...] a política linguística, determinação das grandes escolhas no domínio da 
relação entre as línguas e sociedade, e a sua aplicação prática, a planificação 

linguística [...]‖ (CALVET, 1996, p. 3). 

 

 

 

―[...] campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes 

questões públicas [...]‖ (MEAD, 1995). 

―A formulação de políticas linguísticas envolve as decisões relativas ao ensino, ao 

uso do idioma e sua elaboração meticulosa pelas autoridades pertinentes [...]‖ 

(MARKEE, 1986, p. 8, apud COOPER, 1997, p. 43). 

 

―Cabe definir a planificação linguística como uma atividade consciente que se 

realiza [...] com a autorização do governo [...] objetivando resolver problemas de 

comunicação‖ (WEINSTEIN, 1980, apud COOPER, 1997, p. 43). 
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Quadro 2: Síntese de definições de políticas públicas e a sua interseção com as definições no campo de políticas linguísticas 

 
DEFINIÇÕES 

PP PL 

―...quando se enfoca as políticas públicas em um plano mais geral e, portanto, 

mais abstrato isto significa ter presente as estruturas de poder e de dominação, os 
conflitos sociais infiltrados por todo o tecido social e que tem no Estado o lócus 

de sua condensação ... quando o que se busca é tratar em um plano concreto o 

conceito de políticas públicas implica considerar os recursos de poder que operam 

na sua definição e que têm nas Instituições do Estado, sobretudo na máquina 

governamental, o seu principal referente‖ (AZEVEDO, 1997, p. 5-6). 

―...há dois tipos de gestões das situações linguísticas: uma que se origina das 
práticas sociais ... nós chamaremos de gestão in vivo [...] 

A intervenção sobre as práticas ... de uma abordagem dos problemas do 

plurilinguísmo ou da neologia, a do poder, a gestão in vitro‖ (CALVET,1996, p. 

50 e 51). 

Fonte: Azevedo, 1997; 2003; Calvet, 1996; Chaudenson, 1996; Cooper, 1989; Dye, 1984; Laswell, 1936; 1997; Lowi, 1964; Mead, 1995, Peters, 1986; Souza, 2006; 

2013. 
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O quadro nos mostra que na política linguística há também política, e as 

intervenções sobre as línguas têm um caráter evidentemente social e político, assim 

como em todas as facetas das políticas públicas. Logo, a política linguística pode ser 

considerada uma forma de política pública que, por meio de um agente, busca tentar 

intervir numa realidade linguística, levando em conta a necessidade da oficialidade ou 

reconhecimento do estado, bem como seu planejamento para o campo de análise.  

É fato que ações políticas demandam reflexão e planejamento. Neste sentido, 

cabe explicitarmos o que cada área de estudo (PP/PL) considera como planejamento. 

Para a área das políticas públicas, o planejamento se refere ao ato de planejar, algo 

inerente ao pensamento humano e que se materializa na forma de um plano, ou seja, um 

procedimento sustentado pela reflexão sobre as diferentes possibilidades de ação 

(MACHADO, 2012). Já no âmbito das políticas linguísticas, o planejamento, também 

chamado de planificação, é a efetivação da política linguística em si, ou seja, a 

passagem da escolha à prática propriamente dita (CALVET, 2002). 

É possível encontrarmos uma pluralidade de abordagens teórico-metodológicas, 

conceitos e tipologias tanto no campo de políticas públicas quanto no de políticas 

linguísticas. Acreditamos que um arcabouço das propostas presentes em ambas as áreas 

se torna interessante por possibilitar uma reflexão mais abrangente sobre as diferentes 

formas que uma política pode adotar, bem como uma análise mais aprofundada em 

decorrência de diferentes pontos de vista sobre um mesmo objeto.
6
 

 

 

2.2 Tipologias em Políticas Públicas e Políticas Linguísticas 

 

Uma das abordagens que adquiriu grande importância na área de estudos das 

políticas públicas é aquela do Ciclo de Políticas. Essa abordagem, concebida pelo 

sociólogo inglês Stephen Ball com a colaboração de outros pesquisadores (BOWE; 

BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994), distancia-se da perspectiva estadocêntrica e se 

alinha às propostas de Michel Foucault (1997), segundo as quais o poder não estaria 

                                                
6 A pesquisa de Viegas (2014) analisa a política educacional linguística de oferta multilíngue em escolas 

de educação básica da rede municipal de ensino de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, por 

meio de uma abordagem teórico-metodológica, ainda que pouco aprofundada, do Ciclo de Políticas, 

proposto por Ball. 
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localizado em uma única instituição, mas disseminado, podendo ser encontrado até 

mesmo nas microrrelações sociais que permeiam a sociedade. 

Richard Bowe e Stephen J. Ball (1992) propuseram três fases iniciais que 

compunham o ciclo de uma política pública: a política proposta, a política de fato e a 

política em uso. De acordo com os autores, a política proposta é aquela oficializada 

pelo governo e que se relaciona com as diferentes intenções dos que se encontram 

envolvidos na implementação e nos contextos em que a mesma emerge; a política de 

fato se refere à elaboração dos textos políticos e legislativos que dão forma à 

proposição, sendo esta a base inicial para a prática; a política em uso diz respeito aos 

discursos e práticas relativas aos processos de implementação da política pelos 

profissionais envolvidos no campo da ação prática.       

Mainardes (2006) assinala que, posteriormente, tanto Ball como Bowe 

romperam com esta formulação, pois a consideraram restritiva ao não abranger a gama 

de intenções e disputas que envolvem o processo político. Desse modo, para os 

referidos autores, a análise de políticas não deve ser descontextualizada de sua prática. 

Sugerem, então, uma subdivisão em três contextos principais: o contexto de influência, 

o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Mainardes (2006, p. 49-55) 

apresenta os três contextos propostos por Ball e Bowe.  

O primeiro contexto, o contexto de influência, corresponderia ao local onde 

grupos de interesse disputam a definição das finalidades sociais da educação. Neste 

contexto, os agentes atuantes se resumem às redes sociais dentro e em torno de partidos 

políticos do governo e do processo legislativo. Outra influência no processo de 

formulação de políticas viria de instâncias internacionais. 

O contexto da produção de texto geralmente se articula com a linguagem de 

interesse público, representando a política por meio de textos legais oficiais e textos 

políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos 

oficiais e vídeos. 

O contexto da prática é aquele em que a política pode sofrer alterações em 

decorrência de diferentes interpretações. Ou seja, os leitores podem recriá-la a partir de 

seu ponto de vista, transformando completamente a política original e a sua 

implementação. 
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Mainardes (2006) assinala que, mais tarde, Ball e Bowe complementam sua 

abordagem do ciclo de políticas, acrescentando mais dois contextos a sua teoria, são 

eles: o contexto dos resultados e o contexto da estratégia política. O contexto dos 

resultados abrange os efeitos e o impacto causado pela implantação da referida política. 

Já o contexto de estratégia política se refere à identificação de atividades ―necessárias 

para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada‖. 

A proposta do Ciclo de Políticas caracteriza o processo político como um ciclo 

contínuo e deliberativo, constituído por um processo dinâmico e de constante 

aprendizado. Este ciclo é composto pelos ―estágios de definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação 

e avaliação‖ (SOUZA, 2012, p. 74). Logo, esta abordagem de ciclos entende que toda 

política pública possui uma sequência de passos, incluindo também a avaliação, mesmo 

que, na prática, os atores político-administrativos dificilmente a sigam. Nesse sentido, 

acreditamos que a teoria do Ciclo de Políticas se adéqua à apreciação de políticas 

linguísticas e à avaliação de seu impacto na sociedade. 

No âmbito das políticas linguísticas, Rousseau (2015) subdivide as intervenções 

linguísticas em duas esferas, dialogando com a proposta de políticas in vivo e in vitro de 

Calvet (2002b). Para Rousseau, as políticas linguísticas podem ser de caráter incitativo 

e de caráter impositivo. A primeira se refere aos casos em que a autorregulação se apoia 

em práticas naturais, derivadas dos comportamentos dos locutores, livre de sanções; 

enquanto a segunda diz respeito aos casos regulamentados por meio de medidas 

legislativas, eventualmente acompanhadas de sanções. 

Chaudenson (1996) propõe a inserção de três níveis ligados à gestão das 

situações linguísticas. O autor se afasta, até certo ponto, da clássica dicotomia política e 

planificação, por englobar o conceito canadense de reforma linguística de uma maneira 

diferenciada. Para ele, a política consiste na tomada de decisões supranacionais ou 

nacionais ligadas a decisões sobre as línguas; a planificação se constitui da definição e 

da prática dos objetivos quanto ao estabelecimento da organização necessária à 

efetivação de decisões definidas pela política; e a reforma se define pela ação concreta 

das medidas definidas no quadro da política e programadas no que vem a se chamar 

planificação.   
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Para Truchot (2015, p. 1), o campo das intervenções no domínio das línguas é 

delimitado pela identidade dos atores envolvidos e pela própria natureza dessa 

intervenção, que poderia se distinguir entre três níveis: o político, com objetivo ligado 

ao âmbito linguístico; o de gerenciamento de questões da língua nas ações políticas em 

diferentes domínios (funcionamento de instituições, organização de administração, 

educação, exercício da justiça e adoção de regras); e o não visível, quando não há 

intervenção explícita.  

Cooper (1997) também nos fornece uma tipologia das diferentes formas de uma 

política linguística ser planificada. Segundo o autor, há três tipos de planificação 

linguística: a formal, a funcional e a de aquisição de língua. A planificação formal 

inclui atividades como a criação de novas palavras, a reforma ortográfica e a adoção de 

um novo sistema de escrita; a planificação funcional promove mudanças no status da 

língua, nas funções de uma língua e no seu uso; a planificação de aquisição de língua 

―consiste em atividades organizadas para promover a aprendizagem de uma língua‖. 

Este tipo de planificação se distinguiria segundo dois critérios: o objetivo manifesto da 

planificação linguística e o método empregado para alcançá-lo. 

O objetivo manifesto da planificação linguística de aquisição incluiria as 

atividades ligadas à aquisição de uma língua estrangeira, à revitalização de uma língua 

tida como vernácula ou, ainda, à manutenção de um idioma. Quanto aos meios 

utilizados para alcançar esse fim, Cooper (1997) destaca o fomento ao ensino da língua, 

o qual pode se dar de forma direta (em sala de aula, por meio de material autodidático 

na língua em questão, e com a produção de literatura, periódicos e programas de rádio e 

televisão em versões simplificadas da língua) ou indireta (ações para moldar a língua 

materna (LM) do aluno de forma a torná-la similar ao que se deseja ensinar). 

Leclerc (2012) apresenta uma tipologia das PL mais frequentemente observadas 

no mundo, são elas as políticas de assimilação; as políticas de não intervenção; as 

políticas de valorização da língua oficial; as políticas setoriais; as políticas do status 

jurídico diferenciado; as políticas de bilinguismo ou de trilinguismo; as políticas de 

multilinguismo estratégico; as políticas de internacionalização linguística e as políticas 

linguísticas mistas. 

Segundo o autor, as políticas de assimilação são aquelas que se utilizam de 

meios extremos a fim de exterminar grupos linguísticos. Essas intervenções englobam 
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ações linguísticas, tais como a proibição, a exclusão, a desvalorização social, a 

repressão e o genocídio. Em relação às políticas de não intervenção, estas se referem 

aos casos nos quais os atores políticos resolvem não intervir. As políticas de 

valorização da língua oficial se constituem de ações que promovem o monolinguismo 

ou a língua oficializada em território nacional. As políticas setoriais são intervenções 

legislativas ligadas ao uso das línguas minoritárias ou de imigrantes. Um dos campos 

mais visados por esta política é o domínio educacional, além de aspectos ligados à 

marcação linguística de território. As políticas do status jurídico diferenciado são 

intervenções que têm por finalidade a valorização de línguas minoritárias e a 

harmonização da coabitação linguística, sem atribuir igualdade jurídica a todos. As 

políticas de bilinguismo ou de trilinguismo são ações linguísticas que se fundamentam 

em políticas oficializadas por constituições ou leis; trata-se geralmente de uma 

igualdade jurídica, não necessariamente em uma igualdade real, baseada em fatos. 

Nessas políticas, a escolha da língua utilizada constitui geralmente um direito do 

indivíduo e uma obrigação por parte do estado. As políticas de multilinguismo 

estratégico possuem um caráter essencialmente pragmático. Nelas, apesar do estado ser 

oficialmente monolingue, pode-se recorrer a duas ou mais línguas por necessidades 

ligadas à comunicação ou à situação política, social e econômica. As políticas de 

internacionalização linguística dizem respeito às ações de uma ex-potência colonial, 

com língua de grande difusão e prestígio, tentando estender sua supremacia linguística 

para além das suas fronteiras. Finalmente, Leclerc (2012) define as Políticas 

Linguísticas Mistas como sendo a prática simultânea de diferentes tipos de intervenção 

por parte de um estado. 

De acordo com Souza (2013), atualmente, evidenciam-se no Brasil quatro das 

tipologias expostas por Leclerc (2012): as políticas setoriais, a do status jurídico 

diferenciado, a de bilinguismo ou de trilinguismo e as linguísticas mistas. A autora 

salienta que é possível as constatarmos:  

 

 

[...] ao conjecturarmos sobre as situações das línguas oficiais, sendo estas a 

língua portuguesa e algumas línguas indígenas e de imigrantes. Apesar do 

artigo 13 da Constituição Federal Brasileira prever o português como idioma 

oficial da República Federativa, mais recentemente, a LIBRAS (Língua 
Brasileira de Sinais) teve o seu ensino previsto em sistemas educacionais por 

meio do decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e passou a ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LIBRAS
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oficializada como a língua usada pelos surdos no Brasil. Ainda, as línguas 

indígenas e de imigrantes (por exemplo: o nheengatu, o otukano, o baniwa, o 

pomerano, o  pomerode, o hunsrückisch, o guarani, etc.) também foram 

oficializadas no Brasil por meio de leis municipais (SOUZA, 2013, p. 24- 
25). 

 

 

Podemos notar que as tipologias de PP e de PL destacam o papel do estado em 

suas implementações sem negligenciar, todavia, o papel das organizações civis. No 

Brasil, as organizações populares, que se consolidaram nos anos 1980, participaram 

diretamente no processo de democratização que culminou com a Constituição de 1988. 

Oliveira (2005), um dos fundadores do IPOL, faz uma crítica contundente ao papel do 

Estado Nacional no processo de planificação linguística. O autor ressalta que, por prezar 

a homogeneização, o Estado veria a pluralidade linguística como antagônica a seus 

interesses: 

 

 

[...] o Estado Nacional é um mau administrador da pluralidade linguística e 

cultural, simplesmente porque é, por definição, o constructo histórico da 

homogeneização e da unidade. Os Estados-Nação foram os maiores algozes 

das línguas; foi por causa, sobretudo dos Estados-Nação que uma imensa 

quantidade de comunidades linguísticas foram obrigadas a abandonar suas 

línguas nos últimos 300 anos, quando esta forma de organização societária 

passou a prevalecer no mundo. A pluralidade linguística, portanto, e 
resumindo muito a argumentação, só pode ser administrada em instâncias 

aquém ou além do Estado-Nação. 

 

 

Os Ciclos de Políticas destacam o processo de descentralização do setor público 

como um dos fatores contextuais para a implementação de políticas. Ressaltamos, mais 

uma vez, que no regime democrático a descentralização de poder permite a ampla 

participação de diferentes instâncias da sociedade, e as decisões e os recursos são 

delegados aos níveis mais baixos de governo (descentralização territorial) ou às 

autoridades reconstituídas não tradicionais (descentralização funcional). Esse 

movimento pode ser percebido a partir da Constituição de 1988 e das primeiras políticas 

linguísticas implementadas na década que se seguiu. Assim, fica evidente a articulação 

entre os conceitos de PP e de PL, posto que esta última leva em consideração ações 

oriundas de práticas sociais capazes de motivar intervenções linguísticas oficiais e, 

como consequência, planificações linguísticas formais, funcionais e de aquisição 

(SOUZA; PEREIRA, 2016). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_Nheengatu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tukano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baniwa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pomerode
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Na seção seguinte, apresentamos tipos de avaliação política decorrentes de 

autores de duas áreas de pesquisa, a de Políticas Públicas e a de Políticas Linguísticas, 

bem como refletimos sobre a importância deste processo para ambas.   

 

 

2.3 A avaliação das Políticas Linguísticas como Políticas Públicas 

 

A avaliação de qualquer política pública é uma etapa importante para o sucesso 

de toda intervenção, pois, por meio dela, o governo pode planejar novas ações e adaptar 

proposições e projetos com vistas ao seu amadurecimento, ao aperfeiçoamento da ação 

governamental e à elaboração de ideias capazes de solucionar possíveis problemas. 

Portanto, ao concebermos as políticas linguísticas como políticas públicas, as avaliações 

das situações linguísticas devem ser consideradas em sua complexidade, e as 

intervenções impulsionadas por necessidades sociais reais.  Este procedimento analítico 

nos permite investigar as práticas linguageiras e identificar os atores que fazem parte 

desta dinâmica, além de ser uma porta de entrada para a observação de suas diferentes 

dimensões - a linguística, a política, a social, a ideológica e a econômica (TRUCHOT, 

2015, p. 1).  

Assim, a avaliação da política pública é uma das etapas consideradas pela 

abordagem de ciclos.  Nesse modelo, encontramos a ideia de que:  

 

 

[...] uma política se inicia a partir da percepção de problemas, passa por um 

processo de formulação de propostas e decisão, segue sendo implementada, 

para enfim ser avaliada e dar início a um novo processo de reconhecimento 

de problemas e formulação de política (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 

141). 

 

 

Encontramos a mesma opinião sobre a importância da etapa de avaliação no 

processo de formulação de políticas em Trevisan e Bellen (2008, p. 538). Esses autores 

ressaltam que a avaliação ―tem um papel de destaque nas reformas do setor público, 

assim como tem estado cada vez mais presente nos processos de análise das políticas 

públicas‖. 

Diferentes autores da área de políticas públicas e de políticas linguísticas 

propõem categorizações e elementos para nortear a fase de avaliação de políticas. No 

âmbito dos estudos sobre políticas públicas, destacamos: Faria (2005), Ala-Harja e 
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Helgason (2000), Cotta (2001) e Laswell (1936). Quanto aos estudos sobre políticas 

linguísticas, ressaltamos os trabalhos de Blanchet (2014), Cooper (1997), Coste (2008) 

e Truchot (2008). 

Faria (2005, p. 102) classifica as diferentes formas de avaliação de uma política 

pública. O autor apresenta quatro tipos de avaliação: (a) aquelas que servem como um 

meio instrumental; (b) aquela que é conceitual; (c) aquela que age como instrumento de 

persuasão; e (d) aquela que tem por finalidade o esclarecimento.  

O autor salienta que: 

 

 

O uso instrumental para a tomada de decisão depende não apenas da 

qualidade da avaliação, mas também da adequada divulgação de seus 

resultados, de sua inteligibilidade e da factibilidade das recomendações 

eventualmente propostas (FARIAS, 2005, p.102). 

 

 

Quanto à avaliação conceitual, Faria (2005) afirma estar circunscrita aos 

técnicos locais do programa, que não possuem um maior poder decisório. Nessa 

avaliação não é esperada uma ação imediata dos decididores políticos, ao contrário do 

que ocorre com a avaliação instrumental.  

Em relação à avaliação como instrumento de persuasão, o autor afirma que esta 

ocorre quando suas descobertas são utilizadas como um meio legitimado de ganhar o 

apoio desejado para as mudanças que os deliberadores julguem convenientes.  

Enfim, a avaliação de esclarecimento é o resultado do acúmulo de conhecimento 

gerado por diferentes avaliações que, por sua vez, alteraria crenças e ações 

institucionais. O autor pontua que o uso da avaliação para esclarecimento influencia 

desde a esfera mais restrita das políticas e dos programas avaliados até a agenda 

governamental (FARIA, 2005, p. 102-103).
7
 

Um segundo autor da área de estudos de PP, Cotta (2001, p. 91), afirma que a 

grande maioria das proposições encontradas na literatura de políticas públicas leva em 

consideração três fatores: o timing político, ou seja, o antes, o durante e o depois da 

                                                
7Posteriormente, Faria (2005, p. 104) menciona outros quatro tipos de avaliação. São elas: as ideias e 

generalizações derivadas da avaliação; o próprio fato de a avaliação ter sido ou estar sendo feita; o foco 

do estudo, especialmente as medidas adotadas; e o desenho do estudo. Não discorremos aqui sobre estas 

distinções de forma abrangente, por não as considerarmos formas reais de avaliação, mas sim elementos 

que podem ser incluídos no quadro das avaliações: como um meio instrumental; conceitual; na que age 

como instrumento de persuasão; e na que tem por finalidade o esclarecimento. 
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implementação da política; a posição do avaliador quanto ao objeto avaliado, ou seja, se 

é de âmbito interno, externo ou semi-independente; e a natureza do objeto avaliado, isto 

é, o contexto inserido, seus insumos, seus processos e resultados.  

Dentre os autores que destacam a questão do timing no processo avaliativo, 

mencionamos o trabalho de Ala-Harja e Helgason (2000, p. 7-8), que cita a existência 

de um ciclo político que diferencia as avaliações em: a avaliação ex ante; a avaliação 

intermediária ou formativa; e a avaliação ex post ou somativa. 

A avaliação ex ante se refere a uma avaliação prévia, um tipo de estudo que 

objetiva contribuir para a elaboração de políticas futuras; a avaliação intermediária, 

também chamada de avaliação formativa, é adotada em geral durante a implantação da 

política, como forma ―de apoiar e melhorar a gestão, a implementação e o 

desenvolvimento do programa‖; e a avaliação ex post, denominada ainda de avaliação 

somativa, é aquela que almeja medir a eficácia de uma política como forma de trabalhar 

os impactos e os processos envolvidos (ALA-HARJA; HELGASON, 2000, p. 7-9).  

As questões quem ganha o quê?, por quê? e que diferença faz?, levantadas por 

Laswell (1936) para a elaboração e avaliação de PP, nos remetem as cinco perguntas-

chave de Cooper (1997, p.75) para a avaliação de uma PL: quem adota o que?, 

quando?, onde?, por quê? e como?  Cooper (1997) afirma que podemos considerar que 

toda planificação linguística é constituída de quatro elementos: a gestão de uma 

inovação; as estratégias para a sua promoção, como forma de estimular a sua aceitação e 

a sua divulgação; o instrumento para a aquisição e manutenção do poder; e a adoção de 

decisões. A maneira como esses elementos são tratados influenciam diretamente no 

alcance da aceitação de uma inovação.  

Reiterando a necessidade de avaliações na esfera das PL, Blanchet (2014) 

estabelece etapas temporais de avaliação, subdivididas em: (a) a avaliação da situação 

sociolinguística de partida; (b) a avaliação a priori da pertinência da situação 

sociolinguística pretendida de chegada; (c) a avaliação das intervenções realizadas; (d) a 

avaliação dos efeitos das mudanças provocadas; e (e) a avaliação a posteriori da nova 

situação, a de chegada.  

Cabe ressaltar que, para este autor, a situação de chegada pode se tornar a 

situação de partida, em decorrência de um recorte temporal realizado nas dinâmicas 

sociolinguísticas. Esse procedimento analítico torna o processo avaliativo uma ação 
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contínua capaz de redirecionar ações glotopolíticas a cada diagnóstico realizado. Nessa 

sequência cíclica em que ocorre a constante atualização e adaptação às necessidades 

identificadas, Blanchet (2014) evidencia a dificuldade gerada por análises subjetivas, 

que podem produzir diferentes interpretações para uma mesma situação. 

Truchot (2008) especifica que a avaliação de PL nos permite revelar e entender 

as diferentes dimensões que a compõem, sejam elas marcadas pelo sucesso ou pelo 

fracasso de seus objetivos. Esse procedimento pode se realizar tanto mediante a análise 

de documentos institucionais quanto pela perspectiva de atores que também estão 

implicados em sua elaboração. Porém, em todos os níveis da análise, é necessário cruzar 

fatores que possam ajudar a explicar uma dada situação, tais como: os econômicos, as 

estratégias de forças sociais e os diferentes posicionamentos ideológicos.  

Ainda no campo de PL, Coste (2008) propõe uma avaliação pelo viés da Análise 

do Discurso. O autor considera importante que se investigue as condições de produção 

dos diferentes gêneros textuais relacionados à PL, por intermédio da identificação 

institucional dos discursos, dos atores envolvidos, direta ou indiretamente, da 

elaboração de propostas e a quem se destinam, de seus conteúdos, de seus objetivos e de 

sua tipologia.  

Assim, ao observarmos as propostas de avaliação presentes nas áreas de PP e 

PL, percebemos que ambas caracterizam a avaliação como uma etapa importante em 

qualquer intervenção. Dessa forma, mesmo que na esfera política nem sempre se tenha 

interesse no resultado de um processo avaliativo, em razão de eventuais críticas 

negativas, nosso compromisso social como pesquisadores e linguistas é nos atentarmos 

para todas as fases que compõem a implementação de intervenções sobre as línguas.  

Na área de PP, mais particularmente na abordagem de ciclos, percebemos que a 

avaliação inicial ocorre por meio da percepção do problema, orientando sua construção 

e direcionando decisões após a sua implementação. Posteriormente, essa avaliação, em 

um processo contínuo, analisa as intervenções já realizadas e os seus efeitos 

subsequentes na sociedade. Concordamos com esta visão, pois uma 

avaliação/diagnóstico anterior à elaboração de uma PL nos permitiria o reconhecimento 

das demandas de uma dada região, além de contribuir para o sucesso da política 

implementada. Já uma avaliação posterior à implementação permite a adaptação e a 

reformulação de aspectos que não se adequaram à realidade local.  
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2.4 As constituições brasileiras e o processo de desconcentração nas Políticas 

Linguísticas Públicas 
 

A Constituição de um país tem o poder de definir a organização dos poderes 

públicos, delinear regimes democráticos, determinar a responsabilidade de cada ente 

federado e garantir os direitos dos cidadãos. Moraes a define como: 

 

 

[...] lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à 

estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e 

aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, 

garantias e deveres dos cidadãos (MORAES, 2006, p. 2). 
 

 

  O Brasil teve um total de seis Constituições antecessoras à atualmente em 

vigor, e cada uma delas aponta para particularidades ligadas ao grau de concentração ou 

desconcentração de poder na esfera federal. Desse modo, apesar do trabalho focar as 

medidas legislativas e as decisões governamentais tomadas após a Constituição de 

1988, pelo fato desta atribuir um alto grau de autonomia aos estados e municípios, 

sendo a responsável pela desconcentração do poder público visto hoje no país, 

acreditamos ser fundamental para o entendimento das diferentes políticas linguísticas 

públicas (PLP) refletirmos também sobre as Constituições que a precederam.      

A Carta Magna de 1824 foi a primeira Constituição brasileira e vigorou com 

poucas modificações até o final do Império. Esse documento definia o governo como 

―monárquico, hereditário e constitucional‖, sendo o Brasil dividido em províncias que 

possuíam presidentes nomeados diretamente pelo imperador. Nessa época, o Poder 

Legislativo foi divido apenas entre Câmara e Senado, e o Conselho do Estado e o Poder 

Moderador cresciam em evolução conjunta com o Poder Executivo. 

Nesta Carta Magna, o processo de concentração política provinha de uma 

tradição autoritária em que o rei impunha suas vontades ao povo. Apesar disso, é claro o 

avanço no que concerne à organização de poderes, distribuição de atribuições e 

garantias aos direitos individuais, mesmo que a um grupo restrito, o que em muito 

caracterizou certa medida de desconcentração (FAUSTO, 2009, p. 149-152). 

Por sua vez, a segunda Constituição do Brasil, promulgada em 1891, é a 

primeira Constituição Republicana do país que estabelecia o sistema presidencialista e 

os três poderes que vigoram até os dias de hoje, descritos como harmônicos e 
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interdependentes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Nesse documento, as antigas 

províncias passaram a ter poderes e direitos que antes não possuíam, mesmo que 

implicitamente. Dessa forma, Fausto (2009) aponta que houve uma desconcentração do 

poder do governo federal, mas que não se deu de forma completa visto que ―o 

esfacelamento do poder central era um risco que, por razões diversas, certos setores não 

queriam correr‖ (FAUSTO 2009, p. 249-250).  

No que tange às Políticas Linguísticas Públicas Educativas (PLPE), Reis Filho 

(1981, p. 75) cita que essa Constituição: 

 

 

[...] deixou aos Estados Federados, quase por omissão, o encargo de 

organizar a instrução pública. No artigo 35 estabelecia a incumbência, não 

privativa, do Congresso Federal, de criar instituições de ensino superior e 

secundário nos Estados e promover a instrução secundária no Distrito 

Federal. Na declaração de direitos, o art. 72, parágrafo 6º estabelecia: ‗será 

leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos‘. Nada mais havia 

sobre o ensino, apenas no parágrafo 24, do mesmo artigo 72, ficava 

‗garantido o livre ensino de qualquer profissão moral, intelectual e 

industrial‘. 
 

 

Desse modo, a desconcentração federativa era completa nas decisões relativas às 

Políticas Linguísticas Públicas Educativas, provocando um impacto direto nas políticas 

linguísticas de ensino de língua estrangeiras, ao reduzir fortemente a sua carga horária 

semanal. Esta proposta ocorreu com a reforma Fernando Lobo, em 1892, quando o 

ensino das línguas grega e italiana deixou de ser oferecido, e o ensino da língua inglesa 

e alemã passou a fazer parte da grade curricular de muitas escolas (CHAGAS, 1979, p. 

111). 

A Carta Magna de 1934 foi promulgada durante o Governo Provisório de 

Getúlio Vargas. Cumpre ressaltar que a Era Vargas foi composta por três fases: o 

período do Governo Provisório (1930–1934), o período da Constituição de 1934 e o 

período do Estado Novo (1937-1945). A Revolução de 1930 que colocou Vargas no 

poder depôs o então presidente Washington Luís, impediu a posse do presidente eleito 

Julio Prestes e revogou a Constituição anterior. A Constituição de 1934 se assemelha à 

Constituição de 1891, no que se refere à definição do Brasil como sendo uma República 

Federativa, tendo sido elaborada quando Vargas resolveu constitucionalizar o país. 

Nesta Carta Magna, encontramos inovações, tais como: a inserção de três titulações que 

tratavam da ordem econômica e social; da família, educação e cultura; e da segurança 
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nacional. Fausto (2009) destaca o regimento de medidas centralizadoras como outra 

particularidade desta Constituição. Assim, durante o governo Vargas, a postura 

autoritária no novo regime organizava a educação sem se preocupar com uma formação 

que considerasse todos os aspectos do universo cultural. 

Com a Constituição de 1937, Getúlio Vargas dissolveu a Câmara dos Deputados 

e o Senado, instituiu o Estado Novo e fortaleceu o Poder Executivo (STF, 2013). Nesse 

documento, apesar da preservação de um capítulo dedicado à educação e à cultura, 

ainda não é possível observarmos aspectos ligados ao ensino de línguas estrangeiras ou 

regionais. Apenas em 1942, com a Reforma Capanema, proposta pelo então ministro da 

educação do Governo Vargas, instituiu-se que todos os níveis de ensino deveriam 

estudar línguas, como o latim, o francês, o inglês e o espanhol. 

Apesar da preocupação de Getúlio com a formação de uma elite intelectualizada, 

expressa, inclusive, na escolha das línguas a serem estudadas, o seu governo foi 

paradoxalmente marcado pela repressão das culturas e das línguas faladas por 

imigrantes europeus e seus descendentes. Essa política linguística centralizadora e 

repressora, intensificada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

principalmente em relação aos falantes das línguas italiana e alemã, foi tão violenta e 

dura que muitos foram presos e acusados de cometerem o que o sistema jurídico da 

época denominava de crime idiomático. Sobre esta época de terror, Oliveira cita que: 

 

 

O governo ocupou as escolas comunitárias e as desapropriou, fechou gráficas 

de jornais em alemão e italiano, perseguiu, prendeu e torturou pessoas 

simplesmente por falarem suas línguas maternas em público ou mesmo 

privadamente, dentro de suas casas, instaurando uma atmosfera de terror e 

vergonha que inviabilizou em grande parte a reprodução dessas línguas, que 
pelo número de falantes eram muito mais importantes que as línguas 

indígenas na mesma época: 644.458 pessoas, em sua maioria absoluta 

cidadãos brasileiros, nascidos aqui, falavam alemão cotidianamente no lar, 

numa população nacional total estimada em 50 milhões de habitantes, e 

458.054 falavam italiano, dados do censo do IBGE de 1940 (OLIVEIRA, 

2000, p. 127). 

 

 

Com o fim da Era Vargas em 1945, a nova Constituição de 1946, criada na 

época experimental da democracia (1945 até 1964), ainda definia o Brasil como uma 

República Federativa. Esse documento estabelecia as atribuições da União, estados e 
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municípios, bem como as atribuições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

(FAUSTO, 2009, p. 399). 

 No que se refere à educação, Carneiro (1998) destaca que esta Carta organizou 

o sistema educacional brasileiro por meio de um formato administrativo e pedagógico 

descentralizado, porém continuando a concentrar o poder da organização das principais 

diretrizes da educação nacional nas mãos da União. 

Um ponto importante a ser destacado é o fato de que nesse texto constitucional, 

mais especificamente no art. 174, observarmos a preocupação com o uso e o 

aprendizado da língua nacional, o português, desde o ensino primário. É a primeira vez 

que o termo língua é utilizado, sendo esta posta como forma de firmamento e definição 

do que é ser um cidadão brasileiro possuidor de direitos no país (art. 129). Nesse 

sentido, Orlandi (2005) lembra que esta nomeação se caracteriza uma importante 

decisão por parte da comissão encarregada pelo governo brasileiro, pois, desde o 

princípio da colonização, havia discussão sobre as consequências de se adotar o nome 

da língua do colonizador e a significação da utilização do nome língua brasileira em 

documentos legislativos.  

A Constituição de 1946 também motivou a elaboração da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases, a LDB de 1961, que, por sua vez, promoveu a criação do Conselho 

Federal de Educação, responsável pelo ensino de línguas em todo o Brasil. No que se 

refere ao ensino de LE, esta LDB propunha que o ensino de línguas estrangeiras 

deixasse de ser obrigatório e passasse a fazer parte de um núcleo complementar. Com 

essa medida, o latim foi retirado do currículo de diversas escolas e as LE sofreram uma 

considerável redução na grade curricular. 

Com a ascensão dos militares ao poder, em 1964, um regime autoritário foi 

instaurado tendo como base a desculpa de livrar a nação da corrupção e do comunismo. 

Os militares modificaram completamente as instituições do Brasil por meio de cinco 

decretos-leis, chamados de Atos Institucionais (AI), que trouxeram uma atmosfera cada 

vez mais repressora ao país. Como complemento às mudanças nas instituições 

nacionais, o governo impôs ao Congresso que aprovasse outra Constituição, a de janeiro 

de 1967. Esta Carta ampliava e centralizava ainda mais os poderes conferidos ao poder 

Executivo, principalmente no que tange à Segurança Nacional (FAUSTO, 2009, p. 339-

475), no intuito de legalizar e institucionalizar o regime militar. Com a Emenda 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar
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Constitucional de 1969, a Carta recebeu uma nova redação que intensificou ainda mais a 

concentração de poder no Executivo, dominado pelo Exército
8
. 

Em um momento em que todas as decisões em políticas públicas eram tomadas 

pela alta cúpula militar, as políticas linguísticas passaram a ser regidas de acordo com 

conveniências governamentais. Dessa maneira, com o contexto econômico mundial 

dominado pelos Estados Unidos, acordos foram realizados entre o Ministério da 

Educação (MEC) e o United States Agency for International Development (USAID). 

Tal acordo, chamado de MEC-USAID, delineava a reforma de todo o sistema 

educacional brasileiro, alterando a estrutura curricular das escolas e prevendo a 

obrigatoriedade do ensino da língua inglesa do nível primário até o nível superior, por 

meio da LDB, de 1971
9
 (NOGUEIRA, 1999). Essa lei é a primeira a citar o termo 

língua estrangeira e propõe uma reforma educacional que enfatiza, principalmente, a 

formação profissional do aluno, como observamos em seu art. 5º: 

 

 
§ 2º A parte de formação especial de currículo:   

 

 
a) 

terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no 

ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau; 

 

 
b) 

será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em 

consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou 

regional, à vista de levantamentos periòdicamente renovados (BRASIL 

1971). 

 

 

Este fato fez com que o tempo destinado ao ensino de LE fosse reduzido, mas o 

ensino do inglês e, em menor escala, o ensino do francês permaneciam.  

Finalmente, a Constituição de 1988 representa um marco do fim da ditadura 

militar. Este documento se difere de todas as outras Cartas Magnas citadas 

                                                
8Alguns autores da área de Direito Constitucional consideraram a EC nº 01/1969 como uma Constituição 

outorgada, que não foi produzida por uma assembleia constituinte e se estabeleceu sem a participação 

popular, mas sim pela imposição de poder de movimentos ditatoriais e outros. Outrossim, para se referir a 

esse mesmo documento, outros se utilizam do termo Carta Constitucional ou, simplesmente, Emenda 

Constitucional. Seriam Constituições Outorgadas: as de 1937, 1967 e a EC nº 1/1969. Já as Constituições 

Democráticas ou produzidas por uma assembleia constituinte, composta por representantes do povo, 

eleitos com a finalidade de sua elaboração, seriam: as de 1981, 1934, 1946 e 1988 (MORAES, 2009, p. 5; 

DANTAS, 2009, p. 21). 
9 Enquanto Leffa (1999) se refere à Lei 5.692/71 como ―a nova LDB‖, posterior à LDB de 1967, Saviani 

(2006) a trata como uma lei de reforma do sistema educacional. 
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anteriormente, em relação aos direitos sociais e políticos dos cidadãos, chegando a levar 

em consideração, pela primeira vez na história, as culturas e as línguas das minorias. No 

que tange ao setor político-administrativo, Arretche afirma que a: 

 

[...] Constituição de 1988 alterou profundamente a natureza das relações 

intergovernamentais [...] Em suma, no Brasil pós-1988, a autoridade política 

de cada nível de governo é soberana e independente das demais. 

Diferentemente de outros países, os municípios brasileiros foram declarados 

entes federativos autônomos, o que implica que um prefeito é autoridade 

soberana em sua circunscrição (ARRETCHE, 1999, p. 114). 

 

 

 Em suma, essa Carta Magna conferiu autonomia aos municípios e aos estados, 

além de criar novos padrões de interação entre o governo e a sociedade, num esforço de 

assegurar a participação da população que, de acordo com o art. 204, inc. II, da 

Constituição Federal de 1988, dar-se-ia por meio de um sistema de organizações 

representativas ligadas à formulação, à gestão e à implementação de políticas públicas 

(ROCHA, 2009, p. 7). Ou seja, é explícita a mudança político-social e político- 

administrativa brasileira durante o processo de redemocratização do país, o que gerou 

uma desconcentração cada vez mais acentuada da gestão e das políticas públicas, 

tornando possível, em tese, à comunidade local ter uma maior participação em decisões 

que lhe coubessem, incluídas aqui muitas das decisões linguísticas. 

Posteriormente, no ano de 1996, surge uma nova Lei de Diretrizes e Bases que, 

em concordância com as proposições de autonomia da Carta em vigor, deixava a cargo 

da comunidade escolar a escolha da língua estrangeira moderna, incluída no currículo 

do ensino fundamental (EF) e médio (EM).  Porém, desde 2016, ferindo o princípio de 

autonomia dos entes federados, observamos alterações que preveem a obrigatoriedade 

do ensino da língua inglesa, a partir do 6º ano do ensino fundamental, analisada no 

capítulo 7 desta tese. 

No quadro-síntese a seguir, apresentamos um resumo histórico das diferentes 

Constituições brasileiras e seus respectivos governos, características e as LDB a elas 

associadas: 

 

 

 



51 

 

 

 

Quadro 3: Síntese das diferentes Constituições do Brasil 

 

CONST. GOVERNO TIPO CARACTERÍSTICAS LDB 

1824 
D. Pedro I (1822-1831) 
D. Pedro II (1840-1889) 

Deodoro da Fonseca (1889-1891) 

Outorgada 

(imposta, apesar 

de aprovada por 
algumas câmaras 

municipais da 

confiança de D. 

Pedro I). 

-Monarquia constitucional e hereditária (estado centralizado); 

-Voto censitário (exigência de renda mínima para ter direito a votar) e não 

secreto; 
-União entre a Igreja Católica e o Estado; 

-Quatro poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário e Moderador) 

-Mandato vitalício de senadores 

---------- 

1891 

Floriano Peixoto (1891-1894) 

Prudente de Morais (1894-1898) 

Campos Sales (1898-1902) 

Rodrigues Alves (1902-1906) 

Afonso Pena (1906-1909) 

Nilo Peçanha (1909-1910) 

Hermes da Fonseca (1910-1914) 

Venceslau Brás (1914-1918) 

Rodrigues Alves (1918 – faleceu sem 
assumir a presidência) 

Delfim Moreira (1918-1919) 

Epitácio Pessoa (1919-1922) 

Arthur Bernardes (1922-1926) 

Washington Luís (1926-1930 – deposto 

pela Revolução de 30) 

Julio Prestes (1930) 

João de Deus Menna Barreto / José 

Isaías de Noronha/ Augusto Tasso 

Fragoso (1930 – Junta governativa 

provisória) 
Getúlio Vargas (1930-1934) 

Promulgada. 

 

 

 

 

 

 

 

– República federativa liberal (sistema presidencialista de governo) 

– Três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 
– Fim do voto censitário ou por renda (analfabetos, mendigos, soldados e 

membros de ordens religiosas não eram considerados eleitores e eram 

impedidos de votar); 

– Separação entre Estado e Igreja; 

– Autonomia dos estados 

---------- 
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Quadro 3: Síntese das diferentes Constituições do Brasil 

 

CONST. GOVERNO TIPO CARACTERÍSTICAS LDB 

1934 
Getúlio Vargas (1934-1937). 

 
Promulgada. 

-Voto secreto; 

-Voto feminino; 

-Legislação trabalhista (previdência social, jornada de trabalho de 8 

horas diárias, salário mínimo, férias remuneradas, décimo terceiro 

salário, repouso semanal); 

-Autonomia dos sindicatos; 

-Medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país; 

-Criação da Justiça Eleitoral; 

-Obrigação de as empresas manterem, no mínimo, dois terços de 

empregados brasileiros. 

---------- 

1937 
Getúlio Vargas (1937-1945); 

José Linhares (1945-1946). 
Outorgada. 

-Fechamento do Poder Legislativo nos três níveis (Congresso Nacional, 
Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais); 

-Poder Judiciário subordinado ao Executivo; 

-Total liberdade de ação à Polícia Especial; 

-Propaganda a favor do governo no rádio, mediada pelo DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda); 

-Abolição dos partidos políticos e da liberdade de imprensa; 

-Eliminação do direito de greve; 

-Reintrodução da pena de morte; 

-Estados governados por interventores nomeados por Vargas. 

---------- 

1946 

Eurico Gaspar Dutra (1946-1951); 

Getúlio Vargas (1951-1954); 

Café Filho (1954-1955); 
Carlos Luz (1955); 

Nereu de Oliveira Ramos (1955-1956); 

Juscelino Kubitschek (1956-1961); 

Jânio Quadros (1961); 

Paschoal Ranieri Mazzilli (1961); 

João Goulart (1961-1963); 

Paschoal Ranieri Mazzilli(1963-1964); 

Castello Branco (1964-1967). 

Promulgada. 

-Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, eleito pelo 

povo para um mandato de cinco anos; 
-Poder Legislativo constituído pelo Senado Federal e Câmara dos 

Deputados. Tanto os senadores quanto os deputados eram eleitos pelo 

povo; os primeiros, na quantia de três por estado, e os segundos, de 

forma proporcional à população de cada estado; 

-Mandato presidencial de 5 anos (quinquênio); 

-Poder Judiciário formado por tribunais federais de cada estado e pelo 

Supremo Tribunal Federal; 

-Autonomia política e administrativa para os estados e municípios. 

LDB de 1961. 
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Quadro 3: Síntese das diferentes Constituições do Brasil 

CONST. GOVERNO TIPO CARACTERÍSTICAS LDB 

1967 

Costa e Silva (1967-1969); 
Aurélio Lyra/Augusto 

Radamaker/Márcio Melo (1969 – Junta 

Militar); 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974); 

Ernesto Geisel (1974-1979); 

João Baptista de Figueiredo (1979-

1985); 

Tancredo Neves (1985- antes de tomar 

posse); 

José Sarney (1985-1990). 

 

Promulgada (foi 

aprovado por um 

Congresso 

Nacional 

alterado pelas 

cassações). 

-Confirmava os Atos Institucionais e os Atos Complementares do 

governo militar; 

AI-1: decretado poucos dias após o golpe e redigido pelo autor da 

Constituição Polaca de 1937, dava ao Executivo poderes para cassar 
mandatos parlamentares e suspendia os direitos políticos dos cidadãos 

por 10 anos; 

AI-2: também de 1964, decretou o fim dos partidos políticos e decretou 

que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados por tribunais 

militares; 

AI-3: de 1966, eliminou as eleições diretas para governador; 

AI-4: determinou as regras para que fosse aprovada a Constituição de 

1967, projeto dos militares que fortalecia tremendamente o Poder 

Executivo e que foi aprovada sem discussões; 

AI-5: o mais violento e duradouro de todos os atos baixados pela 

ditadura, suspendia o habeas corpus, dava ao presidente poderes para 
fechar o Congresso Nacional por tempo ilimitado e suspender os 

direitos políticos de qualquer cidadão. Qualquer pessoa atingida pelos 

efeitos do AI-5 estava proibida de reclamar na Justiça. 

LDB de 1961; 

LDB de 1971. 

1988 

 

José Sarney (1985-1990); 

Fernando Collor de Mello (1990-1992; 

sofreu impeachment); 

Itamar Franco (1992-1995); 

Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003); 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011); 

Dilma Vana Rouseff (2011-2015; 
sofreu impeachment); 

Michel Miguel Elias Temer Lulia 

(2015- 2018). 

 

Promulgada. 

-Sistema presidencialista de governo, com eleição direta em dois turnos 

para presidente; 

-Transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente 

independente, apto inclusive para julgar e anular atos do Executivo e 

Legislativo; 

-Assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores; 

-Criação de medidas provisórias, que permitem ao presidente da 

República, em situação de emergência, decretar leis que só 

posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional; 

-Direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade; 
-Garantia de direitos fundamentais (em relação aos direitos sociais e 

políticos dos cidadãos, incluindo as culturas e as línguas das minorias); 

-Autonomia da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. 

LDB de 1971; 

LDB de 1996. 

Fonte: Constituições de 1824; 1891; 1934; 1937; 1946; 1967; 1988; LDB, 1961;1971; 1996.
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Conforme observado, a Constituição é a lei suprema capaz de precisar a 

formação dos poderes delegados e descrever os direitos e deveres dos brasileiros no 

país. Ao longo do tempo, observamos que esses direitos e deveres, segundo as forças 

políticas de cada época, foram ampliados ou limitados. Hoje, a Carta Magna em vigor 

possui a particularidade de discorrer sobre línguas e comunidades minoritárias, sendo a 

primeira a citar direitos linguísticos em favor da diversidade e a engendrar a completa 

autonomia dos entes federados que compõem o país. Estes fatores foram o motor para 

intervenções linguísticas locais que levassem em conta especificidades regionais, 

incluindo as Políticas Linguísticas Públicas de Cooficialização ou de Nomeação (PLPC) 

de línguas estrangeiras e as Políticas Linguísticas Públicas Educativas (PLPE) de 

manutenção linguística.
10

  

A Constituição de 1988 possui um Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), atualmente com 97 artigos. Por meio dele são estabelecidas regras 

de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo, com a finalidade de 

acomodar normas ou disposições transitórias. Assim, em harmonia com o processo de 

desconcentração política previsto pela Carta Magna, a ADCT declara: 

 

 

Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a 

Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da 

Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.  

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara 

Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois 

turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal 

e na Constituição Estadual (ADCT, 1988). 

 
 

Dessa forma, a ADCT decreta o estabelecimento de dois documentos a serem 

elaborados por cada estado e município do Brasil, são eles a Constituição Estadual e a 

Lei Orgânica. Desse modo, cada estado passou a ter o poder não apenas de possuir uma 

Lei Fundamental própria vigorando em seu território como também de editá-la de 

acordo com legislações internas, desde que em simetria com a Constituição Federal. 

Novelino (2012) destaca que as Leis Orgânicas têm a mesma natureza de 

―Constituições‖, subordinadas à Constituição do estado e à Constituição Federal. No 

entanto, de acordo com o autor, a desconcentração municipal se fundamenta no fato de 

                                                
10 As PLPC foram promovidas por estados e municípios com a assessoria do recém criado IPOL, fundado 

em 1999, com sede no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina.  
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o poder municipal se originar diretamente da Carta Magna, não sendo instituído por 

constituições estatais.  

Na seção a seguir discorreremos sobre o conceito de direitos linguísticos e a sua 

relação com a Constituição de 1988. 

 

 

2.5 As Políticas Linguísticas Públicas como direitos linguísticos   

   

O conceito de Direito Linguístico está fundamentado na Declaração dos Direitos 

Humanos de 1948 (DUDH), que defende os direitos humanos fundamentais e básicos 

no que tange à dignidade, à igualdade de direitos e ao pleno exercício na cidadania. 

Conforme artigo 22°: 

 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e 

pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação 

internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país  

(DUDH, 1948). 

 

 

Como se pode observar, esse documento garante a legitimidade em se exigir, 

dentre outros aspectos, a obtenção do direito cultural, descrito como indispensável. Tal 

direito engloba o linguístico, visto que não há cultura sem língua. Compartilhando essa 

ideia, Hamel cita que:  

 

Os direitos lingüísticos fazem parte dos direitos humanos fundamentais, tanto 
individuais como coletivos, e se sustentam nos princípios universais da 

dignidade dos humanos e da igualdade formal de todas as línguas. [...] No 

âmbito individual eles significam o direito de cada pessoa a identificar-se de 

maneira positiva com sua língua materna, e que esta identificação seja 

respeitada pelos demais (HAMEL, 2003, p. 51). 

 

 

Francisco Gomes de Matos (2017), em entrevista concedida à pesquisadora 

Angéline Martel, aponta outros dois marcos importantes na área dos estudos sobre 

direitos linguísticos. O primeiro marco foi a fundação do Instituto Internacional de 

Direitos Linguísticos Comparados, em 1986; o segundo foi a citação do conceito de 

direitos linguísticos proposta por David Crystal, no livro The Cambridge Encyclopedia 

of Language, em 1987: ―se a diversidade é um pré-requisito para o sucesso da 

humanidade, então a preservação da diversidade linguística é essencial, pois a língua 

está no cerne do que significa ser humano‖ (CRYSTAL, 2004, p.68).  
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Ainda no ano de 1987, um segundo documento evidenciou a noção de direitos 

linguísticos, foi a Declaração do Recife, elaborada durante o XXII Seminário da 

Associação Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação Intercultural, na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Nesta 

declaração encontramos recomendações que serviram como uma das bases para a 

elaboração da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (DUDL) de 1996. Além 

disso, recomendações também foram tecidas em 1991, durante a Declaração Final da 

Assembleia Geral da Federação Internacional de Professores de Línguas Vivas, 

aprovada na cidade de Pécs, na Hungria.  

 Assinada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), a DUDL de 1996 é uma referência na história das políticas 

linguísticas no que tange à valorização e ao respeito à pluralidade cultural e linguística. 

Nesse sentido, o artigo 3º da DUDL resume bem a significação de tal conceito: 

 

 
Art. 3º  

1. Esta Declaração considera como direitos individuais inalienáveis que 

devem ser exercidos em todas as situações os seguintes: 

o direito a ser reconhecido como membro de uma comunidade linguística; 

o direito ao uso da língua em privado e em público; 

o direito ao uso do próprio nome; 

o direito a relacionar-se e associar-se com outros membros da comunidade 

lingüística de origem; 

o direito a manter e desenvolver a própria cultura; 

e todos os outros direitos de carácter linguístico reconhecidos no Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos de 16 de Dezembro de 1966 e no 
Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais da mesma 

data. 

2. Esta Declaração considera que os direitos colectivos dos grupos 

linguísticos podem incluir ainda, em acréscimo aos estabelecidos no número 

anterior, e de acordo com as especificações do ponto 2 do artigo 2°: 

o direito ao ensino da própria língua e da própria cultura; 

o direito a dispor de serviços culturais; 

o direito a uma presença equitativa da língua e da cultura do grupo nos meios 

de comunicação; 

o direito a serem atendidos na sua língua nos organismos oficiais e nas 

relações socioeconómicas. 
3. Os direitos das pessoas e dos grupos linguísticos mencionados 

anteriormente não devem representar qualquer obstáculo à sua interrelação e 

à integração na comunidade linguística de acolhimento, nem qualquer 

limitação dos direitos desta comunidade ou dos seus membros ao pleno uso 

público da própria língua na totalidade do seu espaço territorial (DUDL, 

1996). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_do_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFPE
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Com a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como "Constituição 

Cidadã‖, a diversidade do povo brasileiro e a garantia de seus direitos ficaram mais em 

evidência. Essa Carta define os direitos dos cidadãos em diferentes instâncias, direitos 

de ordem social e política, bem como os direitos linguísticos. Por exemplo, no capítulo 

sobre a educação, a Constituição assegura às comunidades indígenas uma educação 

escolar, em seu artigo 210: ―serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais" (BRASIL, 1988).  

O parágrafo 2º, do mesmo artigo, diz que ―o ensino fundamental será ministrado 

em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de 

suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem‖ (BRASIL, 1988). 

As ações em políticas linguísticas podem compreender, além de um caráter 

declaratório, as medidas administrativas e a legislação linguística, ou seja, um conjunto 

de normas legais (leis, regulamentos, decretos) relacionado especificamente ao uso da 

língua ou línguas em um determinado território ou por uma lei linguística particular que 

especifica os direitos e obrigações na relação entre os falantes e a sociedade.  

Especialistas canadenses da área de direitos linguísticos (TURI, 1990; 

TRUCHOT, 2016) destacam dois princípios jurídicos fundamentais que subjazem à 

maioria das políticas linguísticas: o princípio da territorialidade (também chamado de 

princípio territorial das línguas) e o princípio da personalidade (também denominado 

princípio da livre escolha da linguagem ou princípio de liberdade de linguagem). O 

primeiro reconhece os direitos linguísticos territoriais, e o segundo o direito linguístico 

individual.  

O princípio de territorialidade é observado no pioneiro caso no Brasil de 

cooficialização das línguas indígenas tukano, baniwa e nheengatu, em 2002, no 

município de São Gabriel da Cachoeira. Rodrigues considera que, no caso da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), as políticas implementadas seguem o princípio da 

personalidade, ―porque os surdos não estão presos a um território único, além disso cada 

um tem o direito de usar sua primeira língua para expressar-se em todos os ambientes 

sociais, principalmente, na escola‖ (RODRIGUES, 2016. p 350). A escolha implícita ou 

explícita de uma dessas duas orientações políticas pelo estado determina em grande 
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parte todas as disposições legislativas que são implementadas para gerenciar o uso de 

línguas dentro de um determinado território. 

 Os direitos linguísticos englobam, portanto, direitos ligados ao individual e ao 

coletivo, ou seja, ―das pessoas e dos grupos linguísticos‖. Dizem respeito não apenas ao 

reconhecimento da língua por meio de sua nomeação, conforme analisaremos adiante, 

mas também ao seu uso tanto em contextos privados quanto públicos ligados a sua 

conservação e desenvolvimento; ao seu ensino; a sua inserção nos meios de 

comunicação; e a sua utilização em organismos oficiais, em relações socioeconômicas e 

em todo o espaço territorial. Outro aspecto a ser notado no art. 3º da DUDL, citado 

acima (cf. p. 61), e evidente em todo o documento, é a relação entre as noções de direito 

linguístico e de comunidade linguística.  A comunidade linguística é definida pela 

DUDL de 1996, artigo 1º, como: 

 

 

Toda a sociedade humana que, radicada historicamente num determinado 

espaço territorial, reconhecido ou não, se identifica como povo e desenvolveu 

uma língua comum como meio de comunicação natural e de coesão cultural 

entre os seus membros (DUDL, 1996). 

 

 

 Dessa forma, a comunidade linguística abrange o desenvolvimento de uma 

língua pertencente a uma sociedade que, com o tempo, passou a fazer parte da história 

de um determinado território. No Brasil, por exemplo, percebemos uma formação 

diferenciada em detrimento do número de comunidades linguísticas que o país 

compreende. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e de Estatística (IBGE), possuímos cerca de 274 línguas indígenas divididas 

entre 305 etnias (IBGE, 2010a). Além disso, em 2015, o Instituto de Políticas 

Linguísticas (IPOL) explicitou que especialistas apontam para o número de 50 línguas 

de imigração, dialetos descendentes de africanos, variações dialetais da língua 

portuguesa e línguas de sinais. Isto é, mais de 300 línguas com costumes e culturas 

diversificadas formando um mesmo país (MORELLO, 2015).  

Neste contexto em que as línguas são o centro de intervenções políticas, dois 

conceitos chaves se somam àquele de direito linguístico, o de diversidade linguística e o 

de pluralidade/pluralismo linguístico. Se compreendermos a significação de diversidade 

linguística como o número de línguas existentes em um dado país ou território, 
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perceberemos que nesta concepção quanto maior a diversidade, maior é o 

plurilinguismo (KANGAS, 2002, p.8).  

Convém ressaltar que a Constituição de 1988 já preconizava a proteção e a 

segurança da pluralidade linguística no país, antes mesmo do surgimento da DUDL. Foi 

a partir de 1988, no Brasil, que os temas ligados à extensão dos direitos sociais e 

políticos dos cidadãos e das chamadas minorias passaram a ter lugar na Lei Maior, 

resguardando os direitos aos costumes, culturas, línguas, organização social e crenças, 

como observado no artigo 215. 

 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais.   

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional (CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 

  

Assim, tanto a DUDL quanto a Constituição podem ser consideradas 

documentos norteadores de políticas linguísticas públicas, geradoras e asseguradoras de 

direitos sociais (RODRIGUES, 2016).  

Todavia, não observamos essas diretrizes em documentos recentes que regem o 

território nacional. As políticas linguísticas públicas impositivas no setor educacional, 

como aquelas encontradas nas recentes alterações da Lei de Diretrizes e Bases de 1996; 

na Base Nacional Curricular Comum e na lei nº 13.415, de 2017, apontam para uma 

possível deriva em termos de direitos linguísticos.   

Dessa forma, tendo em mente que as políticas linguísticas públicas são as 

grandes responsáveis pela gestão do plurilinguismo nacional, ampliando ou restringindo 

direitos linguísticos, nos próximos capítulos analisaremos suas três diferentes formas no 

contexto brasileiro, são elas: as Políticas Linguísticas Públicas de Regulação (PLPR), as 

Políticas Linguísticas Públicas Educacionais ou Educativas (PLPE) e as Políticas 

Linguísticas Públicas de Cooficialização ou de Nomeação (PLPC). 
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3 POLÍTICA LINGUÍSTICA PÚBLICA (PLP): UMA EXPANSÃO 

CONCEITUAL 

 

 Criar conceitos é construir uma região do 

plano, juntar uma região às precedentes, 

explorar uma nova região, 

preencher a falta. O conceito é um composto, 

um consolidado de linhas, de curvas.  

 

Gilles Deleuze, 2013, p. 188 

 

A relação estabelecida entre os conceitos de PP e PL que defendemos nesta 

pesquisa se pauta, sobretudo, nos trabalhos teóricos de Bowe e Ball (1992), Ball (1994), 

Ozga (2000) e Mainardes (2006), no campo dos estudos de PP. Esses autores expressam 

que a PP se encontra associada à elaboração e à formulação de propostas implementadas 

pelo estado, sobretudo àquelas que se ocupam da educação. Nesse sentido, a abordagem 

do Ciclo de Políticas Públicas, proposta por Bowe e Ball (1992) e Ball (1994), e 

posteriormente discutida por Mainardes (2006), torna-se central para esta pesquisa por 

nos permitir a análise de PP contextualizadas, desde a fase de sua concepção até a sua 

fase avaliativa. Essa concepção considera que uma PP pode se originar do processo de 

desconcentração do poder central governamental, um princípio defendido pela 

Constituição de 1988, constituindo-se a marca das PL pós-1988, além de ser motivada 

pela sociedade.    

Por sua vez, no âmbito das PL, nos pautamos nos trabalhos seminais de Calvet 

(1996), Chaudenson (1997), Cooper (1997), Blanchet (2000), Rousseau (2015) e 

Spolsky (2016). Esses autores associam tais políticas às ações tomadas no âmbito das 

línguas dentro da sociedade, podendo ou não se constituírem de decisões tomadas por 

parte do governo. Nesse sentido, conforme seção posterior, Truchot (2008), Coste 

(2008) e Blanchet (2014) destacam a importância de um processo avaliativo capaz de 

diagnosticar necessidades, definir demandas sociais e metas possíveis e avaliar as 

consequências de PL implementadas.  

Ao entrecruzarmos as áreas de PP e de PL, apresentamos uma nomenclatura que 

dê conta da abrangência da interseção teórica proposta nesta pesquisa. Dessa forma, 

entendemos o conceito de política linguística pública (PLP) como ações geridas pelo 

poder governamental e elaboradas com a participação de diferentes atores sociais.  
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Acreditamos que as PLP podem adquirir três diferentes formas no Brasil, 

dependendo de suas ações no meio linguístico, são elas: 

 

- as Políticas Linguísticas Públicas de Regulação (PLPR); 

- as Políticas Linguísticas Públicas Educacionais ou Educativas (PLPE);  

- as Políticas Linguísticas Públicas de Cooficialização ou de Nomeação (PLPC). 

 

 As PLPR são as intervenções que regulamentam problemas de comunicação por 

meio de ações facilitadoras ao desenvolvimento do plurilinguismo, como observado em 

regiões de fronteiras. A título de exemplo de uma PLPR, citamos a lei estadual n° 1406, 

de 18 de novembro de 2009, do estado do Amapá. Esta lei estabelece a inclusão da 

língua francesa no sistema de ensino do estado. Day (2016) discute que nessa região a 

língua francesa é utilizada em diferentes situações de uso, considerando as 

especificidades das trocas linguísticas na fronteira. Dessa forma, esta legislação busca 

regular e resolver problemas comunicativos ligados a um cenário plurilíngue, por meio 

do setor educacional. 

As PLPE são as intervenções que têm impacto direto nas instituições de ensino. 

Esta pode ser observada por meio da lei 13.415, de 2017, que altera o texto inicial da 

LDB, de 1996, e inclui a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa no ensino 

fundamental, a partir do 6º ano, e no ensino médio.   

As PLPC são as intervenções que nomeiam as línguas por meio de sua 

cooficialização em âmbito municipal ou sua patrimonialização em âmbito estadual. A 

fim de exemplificá-las, citamos a lei nº 14.951, de 11 de novembro de 2009, do estado 

de Santa Catarina. Esta lei declarou o talian
11

 um de seus patrimônios históricos e 

culturais. Logo, sua oficialização objetivou apoiar a língua minoritária de um grupo de 

falantes que buscavam no suporte de um texto governamental sua valorização e o 

reconhecimento de sua identidade.  

Convém ressaltar que, qualquer que seja seu âmbito de ação, as políticas seguem 

as seguintes etapas: a identificação do problema/área de atuação, formulação, 

implementação e avaliação. Na avaliação, é preciso levar em consideração a perspectiva 

dos beneficiários da política, e não apenas a opinião de seus idealizadores. 

                                                
11 Língua neolatina originária dos italianos e descendentes radicados de Santa Catarina. 
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Na seção a seguir, discutiremos as propostas de avaliação de políticas 

linguísticas, lembrando que esta etapa da implementação ainda é pouco evidenciada no 

Brasil, seja através de relatórios técnicos, ou por meio de trabalhos científicos.  

 

 

3.1 As Políticas Linguísticas Públicas de Regulação (PLPR)  

 

Os limites cartográficos são referências 

simbólicas que significam a 

fronteira através de um marco físico, embora 

a vida da fronteira, 

o habitar a fronteira signifique, para quem 

nela vive muito 

mais, porque ela já se define em si mesma 

como um espaço de 

contato, um espaço em que se tocam culturas, 

etnias, línguas, 

nações. 

  

Eliana Rosa Sturza, 2006, p. 26 

 

Conforme apresentado no capítulo 2, as Políticas Linguísticas Públicas de 

Regulação (PLPR) se traduzem em ações que objetivam incidir sobre problemas de 

comunicação, regulamentando intervenções que possibilitem a gestão e o 

desenvolvimento do plurilinguismo. No país, esses problemas de comunicação são, em 

geral, observados em regiões de fronteiras, onde se percebe um cenário de constantes 

trocas linguísticas permeadas por línguas e culturas diversas. Dessa forma, o contexto 

diferenciado de regiões de fronteiras possui uma demanda social e linguística que 

Bagno (2005) chama de Educação Linguística. Para este autor, tal educação engloba o 

conhecimento de um conjunto de fatores socioculturais, dentre eles aqueles ligados ao 

aprendizado das normas comportamentais linguísticas pertencentes a cada grupo social 

envolvido na interação.  

O Brasil possui uma faixa de fronteira ―de 150 km de largura ao longo de 15.719 

km, abrange 11 unidades da Federação, 588 municípios e reúne aproximadamente 10 

milhões de habitantes‖ (BRASIL, 2012). Desse modo, considerando as dinâmicas 

linguísticas dessas regiões, em maio de 2004 foi apresentada a versão preliminar do 

Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira - PEBF (ANEXO A). Este programa 
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foi lançado em março de 2005, na cidade de Dionísio Cerqueira (Santa Catarina), como 

um projeto bilateral entre Argentina e Brasil, ligado ao bloco econômico Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL). No entanto, o Ministério da Educação (MEC) instituiu 

este programa apenas em 2012, por meio da Portaria MEC nº 798, de 19 de junho de 

2012, alterando o seu nome para Programa Escolas Interculturais de Fronteira - PEIF 

(ANEXO B).
12

       

De acordo com o MEC ([201-b]), o objetivo principal deste programa é 

estimular não apenas a integração regional, por meio de uma educação intercultural, 

como também garantir a formação integral de regiões fronteiriças. Para tal, o programa 

tem como países parceiros a Argentina, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela, 

e estava prevista para o ano de 2014 a parceria com a Colômbia, o Peru, a Guiana e a 

Guiana Francesa. Logo, o programa compreenderia, além do ensino da língua 

espanhola, o ensino da língua inglesa e francesa.  

De acordo com Sagaz (2013), o PEIF é um programa pioneiro no país e possuía 

um Plano de Ação (2006-2010) e um Plano de Trabalho (2011-2015) integrado à 

agenda do Grupo de Trabalho de Políticas Linguísticas (GTPL), do Setor Educacional 

do MERCOSUL. Porém, observamos que não há nenhuma menção a metas e estratégias 

ligadas às regiões fronteiriças no mais novo Plano Nacional de Educação - PNE (2014 a 

2024), um documento que norteará a política educacional.  

Em termos de avaliação política, Lorenzetti e Torquato (2016) analisam dois 

documentos sobre o PEIF: o modelo de ensino comum de zona de fronteira, com ênfase 

no ensino do português e do espanhol, escrito/assinado pelo Ministério de Educação 

(MEC) e pelo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT); e o dossiê 

escrito para o programa ―Salto para o futuro‖, da TV Escola, ligada ao MEC.  O 

primeiro documento instaura oficialmente o PEIBF no Brasil e na Argentina. Quanto ao 

segundo documento, esses pesquisadores justificam sua escolha por perceberem-no 

como uma atualização da ―voz oficial‖ e pela participação de professores das 

universidades ligadas ao programa. No entanto,  os autores concluem sua avaliação 

                                                
12 Em relação à nomenclatura PEBF e PEIF, Rosângela Morello, Coordenadora Geral do IPOL, nos 

esclareceu que o Ministério da Educação registrou a exclusão do conceito de bilinguismo. Com a portaria 

nº 798/2012, o programa denominou-se Programa Escolas Interculturais de Fronteira. A partir desse 

momento, a assessoria pedagógica que estava a cargo do IPOL passou a ser realizada por universidades 

próximas das cidades que integram o Programa.    
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afirmando que nos discursos oficiais o PEIF aparece como motor de integração regional 

e intercultural, mas eles não concordam que seja esse o papel da escola, e sim a função 

de instâncias macropolíticas. 

Ainda sob um olhar avaliativo, Pereira destaca alguns obstáculos encontrados na 

implementação do Programa, tais como:  

 

 
O uso das línguas oficiais dos dois países como elemento de integração das 

populações residentes na fronteira, pouco considerando a formação 

socioespacial daquela região e não valorizando um componente territorial e 

de identidade daquela população que é a comunicação através do portunhol 

(PEREIRA, 2014. p.133). 

 

 

Para Sturza e Tatsch (2016, p.85), o portunhol é um exemplo da relação entre o 

português e o espanhol em zona fronteiriça e ―tem sentidos muito específicos para a 

cultura da fronteira. Ele funciona para marcar politicamente como estes sujeitos querem 

se significar no mundo.‖ Dessa forma, ao se tornar constitutivo das práticas sociais 

típicas do contato linguístico em regiões de fronteira, vemos a construção de uma 

identidade que se posiciona constantemente no ―entre línguas‖ e no ―entre culturas‖.   

Pereira (2014) destaca que os fenômenos de alternância de códigos, mesclas e 

empréstimos linguísticos são típicos de regiões fronteiriças, incorporando significações 

e possuindo um lugar simbólico no encontro entre línguas, culturas e sujeitos. A autora 

lembra, porém, que em um diagnóstico realizado na região pelo IPOL, em 2005, este 

quadro não foi valorizado na implantação da política linguística.  

No que se refere aos novos documentos educacionais, notamos apenas uma 

breve alusão à existência do PEIF, por meio de nota de pé de página na Base Nacional 

Curricular Comum relativa ao ensino fundamental (BNCC, 2017, p.69). Quanto ao 

ensino médio, o texto da BNCC (2018), apesar de apresentar quatro páginas ligadas à 

temática ―Território e Fronteira‖, nem mesmo cita o programa. 

Esta BNCC define território e fronteira como: 

  
 

[...] categorias que estruturam o conceito de espaço em suas diferentes 

dimensões, 

para além da noção de superfície terrestre, de país ou de 

nação. As relações entre sociedade e natureza em diferentes culturas, 

sua organização social, política e cultural, suas formas de 

trabalho, suas relações com outras populações e seus conflitos e 
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negociações permitem compreender seus significados, ultrapassando 

o campo das evidências e caminhando para o campo das 

representações abstratas (BNCC, 2018, p. 550). 

 

 

Dessa forma, a BNCC (2018) destinada ao ensino médio reconhece as 

especificidades decorrentes do contato entre culturas em regiões fronteiriças. No 

entanto, ressaltamos que a falta ou a rápida menção ao PEIF, um programa que nasceu 

no contexto fronteiriço e promove uma educação intercultural em tais regiões, aponta 

para a falta de vontade e interesse político para seu mantenimento. Assim, não nos 

surpreendemos que Lorenzetti e Torquato (2016) questionem o fato de, quase dez anos 

depois de lançado, o programa ainda não ter sido institucionalizado e não possuir um 

programa de financiamento para continuar sendo implementado. 

Em relação à fronteira norte do país, mais precisamente no estado do Amapá, na 

fronteira com a Guiana Francesa, destacamos a lei 1.406, de 18 de novembro de 2009 

(ANEXO C), que decide a inclusão da língua francesa na rede de ensino, como 

podemos observar no parágrafo abaixo: 

 

 

Art.1º- Fica autorizado o Poder Executivo a incluir na grade curricular do 

ensino médio da rede estadual a disciplina de Língua Francesa como 

componente curricular complementar.  
 

 

 Day (2016) aponta que, como instrumentos para a implementação desta política 

linguística, a Secretaria Estadual da Educação (SEED) estabeleceu o primeiro concurso 

para professores de FLE, firmou convênios com universidades, promoveu intercâmbios 

e criou um centro de língua francesa, chamado Centro Estadual de Língua e Cultura 

Francesa Danielle Mitterrand (CELCFDM), além de encorajar o estabelecimento de 

uma licenciatura em português e francês na Universidade Federal do Amapá.  O estado 

também inaugurou a Universidade do Estado do Amapá (UEAP) com um curso de 

graduação em língua francesa e buscou estreitar sua relação cultural, social e econômica 

com o país vizinho. 

Todavia, depois de todas essas ações para a promoção da língua francesa na 

região, a promulgação da lei 11.161 de 2005, tomada em âmbito nacional, gerou a 

remoção de vários professores de língua inglesa, francesa e portuguesa das escolas. Os 

professores tiveram que seguir uma formação de espanhol em caráter emergencial para 
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continuarem a atuar nas salas de aula. Dessa forma, as novas orientações afetaram a 

política linguística educativa já instaurada, desrespeitando a realidade sociolinguística 

local. 

Assim, os trabalhos de Day (2016), Pereira (2014) e Lorenzetti e Torquato 

(2016) mostram que o governo ignorou a dinâmica linguística da região de fronteira no 

momento da implementação de uma PLP de formas diversas.  

 Com Pereira (2014), vemos que o IPOL realizou a etapa avaliativa que Ala-

Harja e Helgason (2000) chamam de ex ante, nomeada por Blanchet (2014) como 

avaliação da situação sociolinguística de partida, para a implementação do PIEF. 

Porém, não contemplaram a identidade linguística da zona fronteiriça, marcada pelo 

perpétuo contato linguístico entre línguas e culturas. Além disso, Lorenzetti e Torquato 

(2016), ao analisarem a PL de implementação da PIEF, citam a falha existente neste 

programa federativo, em razão da falta de financiamento próprio e do discurso do MEC 

em relação ao papel da escola no processo de integração regional.  

Portanto, as pesquisas desses autores mostram as consequências negativas que 

decisões e intervenções linguísticas nacionais autoritárias podem acarretar em regiões 

com necessidades e características específicas. As avaliações demonstram ainda a 

explícita falta de interesse político em se contemplar e valorizar identidades próprias às 

comunidades linguísticas locais e regionais e, no caso da zona fronteiriça do Amapá, 

única zona de fronteira francófona, constatam a falta de políticas linguísticas lógicas 

capazes de aproveitar o potencial linguístico das comunidades.  

No capítulo seguinte, discutiremos as PLPE em nível nacional e o impacto de 

sua obrigatoriedade no sistema educativo.  
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3.2 As Políticas Linguísticas Públicas Educativas (PLPE)   

 

A elaboração de uma política linguística deve,  

evidentemente, atentar para a realidade, em geral  

para mudar esta realidade. O contexto mais eficaz  

para sua aplicação é o contexto educacional. 

  

Telma C. de Almeida S. Pereira, 2006, p. 151 

 

As PLPE se constituem de intervenções que repercutem diretamente em 

instituições de ensino, como as legislações que norteiam o ensino de línguas 

estrangeiras em âmbito nacional, foco deste capítulo. 

O ensino de LE permite veicular o acesso a novas culturas, bem como participa 

do desenvolvimento crítico dos alunos. Assim, pelo viés da língua, a PLPE para o 

ensino de LE promove a interação e o respeito aos diferentes povos, auxilia na evolução 

cognitiva do aluno por meio do aprimoramento pessoal e da conscientização da 

alteridade. Ponderando sobre esses fatores, o PCN (1998) para o ensino fundamental 

(EF) e o PCN (2000) para o ensino médio (EM), apesar de terem sido duramente 

criticados (SILVA, p.2015), não só consideravam todos os aspectos descritos acima, 

sem possuir caráter prescritivo, como também respeitavam a autonomia dos estados e 

municípios prevista pela Constituição em vigor.  

O PCN para o EF tinha seis objetivos gerais, sendo um deles propor parâmetros 

para o desenvolvimento de um trabalho educacional ligado à Pluralidade Cultural, o 

que já demonstra o cuidado deste documento em respeitar a diversidade cultural, 

englobando a diversidade linguística existente no país. Ademais, nele também 

observamos critérios para a escolha da inclusão de línguas estrangeiras no currículo 

escolar, tais como: fatores históricos, fatores relativos às comunidades locais e fatores 

relativos à tradição.  

No que se refere aos fatores relativos às comunidades locais, este documento 

explicita que:  

 

A convivência entre comunidades locais e imigrantes ou indígenas pode ser 

um critério para a inclusão de determinada língua no currículo escolar. 

Justifica-se pelas relações envolvidas nessa convivência: as relações 

culturais, afetivas e de parentesco. Por outro lado, em comunidades indígenas 

e em comunidades de surdos, nas quais a língua materna não é o português, 
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justifica-se o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua (BRASIL, 

1998, p. 23). 

 

Assim, notamos que o texto desse documento expressa a importância de se 

considerar os contextos locais no momento da escolha da LE a ser ensinada nas escolas. 

Esta reflexão teria impacto sobre as comunidades de imigrantes, permitindo que os 

governantes municipais e/ou estaduais aproveitassem o potencial bilíngue regional no 

momento de suas decisões em PLPE.   

Quanto aos fatores relativos à tradição, este se inscrevia no: 

 

 

[...] papel que determinadas línguas estrangeiras tradicionalmente 

desempenham nas relações culturais entre os países [...] O francês, por 

exemplo, desempenhou e desempenha importante papel do ponto de vista das 

trocas culturais entre o Brasil e a França e como instrumento de acesso ao 
conhecimento de toda uma geração de brasileiros  (BRASIL, 1988, p.23). 

 

 

Nesse contexto, um segundo aspecto que poderia ser levado em consideração no 

momento de se elaborar uma PLPE estaria ligado à tradição cultural. A deliberação 

sobre este fator também respeitaria, em tese, decisões linguísticas que considerassem as 

línguas de herança e a sua história cultural.   

No que diz respeito aos fatores históricos, estes se apresentavam:  

 

 

[...] relacionados ao papel que uma língua específica representa em certos 

momentos da história da humanidade, fazendo com que sua aprendizagem 

adquira maior relevância. A relevância é freqüentemente determinada pelo 

papel hegemônico dessa língua nas trocas internacionais, gerando 

implicações para as trocas interacionais nos campos da cultura, da educação, 

da ciência, do trabalho O caso típico é o papel representado pelo inglês, em 

função do poder e da influência da economia norte-americana [...] O inglês, 

hoje, é a língua mais usada no mundo dos negócios, e em alguns países, 

como Holanda, Suécia e Finlândia, seu domínio é praticamente universal nas 
universidades. É possível antever que, no futuro, outras línguas 

desempenhem esse papel. Deve-se considerar também o papel do espanhol, 

cuja importância cresce em função do aumento das trocas econômicas entre 

as nações que integram o Mercado das Nações do Cone Sul (Mercosul). 

(BRASIL, 1988, p.23, grifo nosso). 

 

 

Logo, os fatores históricos possuíam uma relação direta com razões econômicas 

e com sua relevância para o mercado de trabalho, atribuindo à língua inglesa e à língua 

espanhola esses dois papéis. Contudo, ao observarmos os fatores relacionados à tradição 

e às comunidades locais, percebemos um certo distanciamento do governo federal em 
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decisões de PLPE, deixando a cargo dos demais entes federados a escolha adequada à 

educação de base de seus territórios (educação infantil e ensino fundamental). 

O PCN (2000) para o ensino médio foi elaborado com a mesma aparente linha 

de reflexão ética e respeito às decisões dos estados, responsáveis, até então, em grande 

parte pela gestão do EM (LDB, 1996). De acordo com o PCN: 

 

 
[...] muitos são os fatores que devem ser levados em consideração no 

momento de escolher-se a(s) Línguas(s) Estrangeira(s) que a escola ofertará 

aos estudantes, como podem ser características sociais, culturais e históricas 

da região onde se dará este estudo. Não se deve pensar numa espécie de 

unificação do ensino, mas sim, no atendimento às diversidades, aos interesses 

locais e às necessidades do mercado de trabalho no qual se insere ou virá a se 

inserir o aluno (BRASIL, 2000, p. 27). 

 

 

 Dessa forma, mais uma vez encontramos em destaque o papel que deve exercer 

o contexto histórico e cultural na escolha da LE a ser adotada nas instituições de ensino. 

Porém, verificando mais atentamente os PCN de terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental (BRASIL, 1998, p. 23, 40 e 50) e o de ensino médio (BRASIL, 2000, p. 25 

e 27), constatamos diversas novas referências ao ensino da língua inglesa e espanhola. 

Assim, desde a sua criação, apesar dos PCN citarem outras LE no corpo de seu texto, 

tais como o francês, o alemão, o italiano, o japonês e o polonês, e respeitarem a 

autonomia dos estados e municípios no que diz respeito à implantação de PLPE para o 

ensino de LE, acabavam por ressaltar preferências e nortear a escolha pela língua 

inglesa e espanhola.  Acreditamos que este direcionamento caracteriza um prelúdio das 

PLPE, realizadas no ano de 2005, 2006, 2016 e 2017, tomadas em âmbito federal. 

No ano de 2005, vimos a primeira imposição ou concentração pós-Constituição 

de 1988 por parte do setor federativo, por meio da lei 11.161, de 5 de agosto de 2005, 

também chamada de Lei do Espanhol. Essa lei interferiu em decisões ligadas às PLPE 

de LE, pois instituía a oferta obrigatória do ensino do espanhol no currículo do ensino 

médio e facultava a sua inclusão no ensino fundamental (ANEXO D). Assim sendo, a 

LE, antes ―escolhida pela comunidade escolar‖, como previsto no texto da LDB (lei 

9394/96), tornou-se uma prescrição, antes inexistente.  

 Notamos que os PCN já apontavam justificativas para a implantação da língua 

espanhola ao explicitarem preferências em favor do ensino desse idioma. Dessa forma, 

o PCN (1998) para os terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, cita:   
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Deve-se considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce em 

função do aumento das trocas econômicas entre as nações que integram o 

Mercado das Nações do Cone Sul (Mercosul). Esse é um fenômeno típico da 

história recente do Brasil, que, apesar da proximidade geográfica com países 

de fala espanhola, se mantinha impermeável à penetração do espanhol 

(BRASIL, 1998, p.23). 

 

 

O mesmo documento endossa essa predisposição em relação ao espanhol quando 

aborda a questão da pluralidade cultural relacionada ao ensino de LE:    

 

 

A aprendizagem do espanhol no Brasil e do português nos países de língua 

espanhola na América é também um meio de fortalecimento da América 

Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem não só como uma 

força cultural expressiva e múltipla, mas também política (um bloco de 

nações que podem influenciar a política internacional). Esse interesse cada 

vez maior pela aprendizagem do espanhol pode contribuir na relativização do 
inglês como língua estrangeira hegemônica no Brasil (BRASIL, 1998, p.50). 

 

 

Ao discutir a relevância do ensino de LE nas escolas públicas, o PCN (2000) 

para o ensino médio critica o monopólio linguístico e ressalta o papel do espanhol no 

mundo globalizado. Além disso, o documento coloca a língua espanhola, assim como o 

espanhol, como línguas centrais para o mundo do trabalho:  

 

 

Daí não pode ser ignorado tal contexto, na medida em que, no Brasil atual, é 

de domínio público a grande importância que o inglês e o espanhol têm na 

vida profissional das pessoas. Torna-se, pois, imprescindível incorporar as 

necessidades da realidade ao currículo escolar de forma que os alunos tenham 

acesso, no Ensino Médio, aqueles conhecimentos que, de forma mais ou 

menos imediata, serão exigidos pelo mercado de trabalho (BRASIL, 2000, 
p.27) 

 

 

Desse modo, percebemos que as motivações para a inclusão do ensino da língua 

espanhola no currículo do EF e EM já se encontravam nos PCN desde 1998 e estavam 

ligadas à dinâmica das trocas econômicas entre os países do Mercado das Nações do 

Cone Sul (Mercosul), às demandas linguísticas da sociedade, ao fortalecimento político 

da América Latina e ao fim do monopólio do inglês como língua estrangeira no Brasil. 

Mas, se por um lado os PCN evocam a diversidade linguística e cultural no país, bem 

como a necessidade do fim do monopólio linguístico, veremos, posteriormente, com a 

lei 11.161/2005, que essa diversidade não foi levada em consideração no momento da 
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elaboração desta lei. Neste sentido, Day (2016) destaca o impacto direto da lei do 

espanhol nas PL regionais já existentes, como no caso da fronteira franco-brasileira.  

 No ano de 2006, foi publicado o documento intitulado Orientações para o 

Ensino Médio (OCEM), que tinha como objetivo aprofundar os PCN para o EM e 

desenvolver propostas anteriormente elaboradas, mas não exploradas suficientemente, 

sobretudo relacionadas aos aspectos didático-pedagógicos. Acreditamos que o mesmo 

cumpre o seu papel no que se refere ao capítulo destinado às línguas estrangeiras, por 

não especificar ou influenciar na escolha da LE a ser inserida no currículo escolar, 

apesar de todos os exemplos didático-pedagógicos e alternativas aos profissionais 

envolvidos no meio educacional se darem na língua inglesa. A fim de manter o 

distanciamento, vemos que cada exemplificação em língua inglesa se encontra 

justificada por meio de concepções ou por afirmações, tais como ―esse exemplo se 

aplica a outras Línguas Estrangeiras‖ (BRASIL, 2006). Porém, em consonância com a 

lei 11.161, sancionada em agosto de 2005, este documento possui uma seção completa 

sobre os conhecimentos de espanhol. Nela encontramos diretrizes pormenorizadas sobre 

a inclusão de seu ensino na grade curricular do sistema escolar.  

Em 2013, o MEC lançou as Diretrizes Curriculares para o Ensino Básico 

(DCN) a fim de fornecer diretrizes gerais para a educação infantil (EI), ensino 

fundamental (EF) e médio (EM), substituindo assim as OCEM e os PCN. Uma 

particularidade que diferencia as DCN de seus antecessores se refere ao ensino de LE, 

pois as DCN não chegam nem mesmo a mencionar o termo língua inglesa, enquanto 

dialogam diretamente com a LDB e a lei 11.161/2005. Assim, observamos no capítulo 

II das DCN, referente à ―formação básica comum e à parte diversificada‖: 

 

 

§ 2º A LDB inclui o estudo de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna 

na parte diversificada, cabendo sua escolha à comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento das 

características locais, regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as 
demandas do mundo do trabalho e da internacionalização de toda ordem de 

relações (BRASIL, 2013, p.68). 

 

 

Conforme podemos notar, esse documento mantém as recomendações da LDB 

em relação ao ensino de LE, preconizando que é preciso respeitar e incentivar as 

diferentes características locais, regionais, nacionais e transnacionais (BRASIL, 2013, 
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p.115).  O aspecto inovador do documento se encontra na inclusão do termo 

internacionalização, associado ao ensino de LE, em consonância com o contexto 

político do lançamento do Programa Ciências sem Fronteiras (CsF), conforme discutido 

por Souza (2013).   

Ainda, no âmbito legislativo pós-1988, posteriormente à primeira PLPE de 

caráter impositivo proposta pelo governo federal, a Lei do Espanhol, hoje revogada, 

observamos, no ano de 2016, a Medida Provisória (MP) nº 746 (ANEXO E) e, em 

seguida, no ano de 2017, a lei nº 13.415 (ANEXO F). Essas políticas alteraram a LDB e 

a deixaram mais prescritiva no que tange às diretrizes ligadas ao ensino de LE. 

Objetivando uma maior visualização e sintetização de tais modificações, apresentamos 

o quadro a seguir: 
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Quadro 4: Alterações da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/1996) 
  

Nível Texto anterior da LDB 2016 (Medida Provisória nº 746, de 2016) 2017 (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

EM 

 

 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio 

observará o disposto na Seção I deste 
Capítulo e as seguintes diretrizes: 

[...] 

III - será incluída uma língua estrangeira 

moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será 

composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos 

específicos, a serem definidos pelos sistemas 

de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de 
conhecimento ou de atuação profissional:  

[...] 

§ 8º Os currículos de ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em 

caráter optativo, preferencialmente o espanhol, 

de acordo com a disponibilidade de oferta, 

locais e horários definidos pelos sistemas de 

ensino.         

Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular 

definirá direitos e objetivos de aprendizagem do 

ensino médio, conforme diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento: (Incluído pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

[...] 

§ 4o Os currículos do ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em 

caráter optativo, preferencialmente o espanhol, 

de acordo com a disponibilidade de oferta, locais 

e horários definidos pelos sistemas de ensino. 

EF --------------- --------------- --------------- 

EI --------------- --------------- --------------- 

 

 

EF e EM 

 

 

Art. 24. A educação básica, nos níveis 

fundamental e médio, será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: 

[...] 
IV - poderão organizar-se classes, ou 

turmas, com alunos de séries distintas, com 

níveis equivalentes de adiantamento na 

matéria, para o ensino de línguas 

estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares; 

--------------- --------------- 
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Quadro 4: Alterações da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/1996) 

  
Nível Texto anterior da LDB 2016 (Medida Provisória nº 746, de 2016) 2017 (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

EI, EF e EM 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, 
do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino 

e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.       

[...] 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será 

incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 
série, o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 

cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição. 

 
 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do 

ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e dos educandos.  

[...]         

§ 5º No currículo do ensino fundamental, será 
ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano.     

--------------- 

Fonte: LDB, 1996; lei 13.415/2017; MP 746/2016. 

Legenda: Ensino Médio = EM        Ensino Fundamental = EF        Educação Infantil = EI 

 

            Redação em vigor         Redação suprimida 
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No quadro acima, observamos que antes da Medida Provisória nº 746, a LDB 

não apontava o nome de quaisquer LE e, mesmo com o advento da lei 11.161/2005 (Lei 

do Espanhol), o seu texto não sofreu nenhuma modificação. No entanto, encontramos 

alterações textuais, realizadas no ano de 2016, e efetivadas com a lei 13.415, no ano de 

2017, que explicitam a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa. Conforme podemos 

notar, com tais alterações sofridas pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/1996), 

houve a inclusão do artigo 35-A. Nele consta novamente a possibilidade de se ofertar 

outras LE em caráter optativo no currículo do EM, porém a preferência é dada agora ao 

espanhol. Tão logo, percebemos uma inversão na PLPE que enrevesa o papel do inglês 

e do espanhol, enfraquecendo a segunda consideravelmente ao retirar a sua 

obrigatoriedade.  

Outro aspecto interessante a se considerar nas alterações textuais da LDB diz 

respeito à utilização do termo tecnologias associado às áreas de conhecimento na nova 

redação do artigo 36 e no artigo 35-A: ―linguagens e suas tecnologias; matemática e 

suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais 

aplicadas” (BRASIL, 1996). Cabe ressaltar que a palavra tecnologia, mais 

especificamente o termo ―alto nível tecnológico‖, aparece no PCN de 1998 (BRASIL, 

1998, p. 23) nas justificativas vinculadas aos fatores históricos para a inclusão da LE 

nos currículos, relacionando a palavra tecnológico à língua inglesa
13

. Essa associação 

anuncia a predominância da língua inglesa em documentos posteriores (lei 13.415 de 

2017), constituindo-se em uma manobra política de grande sagacidade, pois, neste 

momento, ocorre a completa retirada da ligação até então existente entre a primeira 

língua estrangeira moderna obrigatória e a escolha da comunidade escolar (antigo art. 

26, § 5º, LDB, 1998).  

                                                
13―Os fatores históricos estão relacionados ao papel que uma língua específica representa em certos 

momentos históricos da humanidade, fazendo com que sua aprendizagem adquira maior relevância. A 
relevância é frequentemente determinada pelo papel hegemônico dessa língua nas trocas internacionais, 

gerando implicações para as trocas interacionais nos campos da cultura, da educação, da ciência, do 

trabalho etc. O caso típico é o papel representado pelo inglês, em função do poder e da influência da 

economia Norte Americana. Essa influência cresceu ao longo deste século, principalmente a partir da 

Segunda Guerra Mundial, e atingiu seu apogeu na chamada sociedade globalizada e de alto nível 

tecnológico, em que alguns indivíduos vivem nesse final de século‖ (BRASIL, 1998, p.23, grifo nosso). 
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Quanto à língua espanhola, a LDB a apresenta, logo após o inglês, associada às 

trocas econômicas
14

. Dessa forma, o documento ressalta o caráter utilitário para 

justificar o ensino de ambas as línguas no sistema escolar.  

As consequências geradas pelas alterações legislativas supracitadas 

influenciaram decisões em PLPE para LE tomadas em âmbito local. A título de 

exemplo, o município do Rio de Janeiro, por meio da Circular E/SUBE nº 2, de 9 de 

fevereiro de 2017 (ANEXO A), tornou obrigatório o ensino da língua inglesa do 1º ao 

9º ano no EF de escolas municipais, retirando a língua espanhola e a língua francesa do 

seu sistema de ensino. Assim, os profissionais de espanhol e de francês que já faziam 

parte do quadro efetivo da respectiva rede municipal foram remanejados para turmas de 

projeto ou disciplinas eletivas. 

Ao modificar a LDB e planificar uma PLPE, que impõe o ensino obrigatório da 

língua inglesa (cf. lei 13.415 de 2017), sem consulta ou debate público democrático, 

desconsiderando a diversidade cultural e linguística brasileira, ferindo o texto original 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 9.394/96 e a própria Constituição, que 

prevê a condição autônoma dos estados e municípios, e ainda descumprindo o protocolo 

de intenções assinado pelos países membros do MERCOSUL, o governo evidenciou 

uma nova onda de concentração de poder no sistema federal, um proceder visto apenas 

em documentos anteriores à Constituição de 1988. Devido a esse ato, tal medida 

recebeu diversas notas de repúdio, tais como as enviadas pela Associação de Linguística 

Aplicada do Brasil - ALAB (OEMUFP, 2016), por universidades (UFSM, 2016; UPF, 

2016; UFAL, 2016) e por entidades representantes de LE (APELE-RN, 2016; 

APROFAP, 2016). 

Uma análise das possíveis motivações governamentais para a implantação da 

língua inglesa em âmbito nacional nos remete aos fatores descritos pela DUDL (1996) 

para justificar uma obrigatoriedade linguística. De acordo com essa declaração: 

 

 

[...] a invasão, a colonização e a ocupação, assim como outros casos de 
subordinação política, econômica ou social, implicam frequentemente a 

imposição direta de uma língua estrangeira ou a distorção da percepção do 

                                                
14 ―Deve-se considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce em função do aumento das 

trocas econômicas entre as nações que integram o Mercado das Nações do Cone Sul (Mercosul). Esse é 

um fenômeno típico da história recente do Brasil, que, apesar da proximidade geográfica com países de 

fala espanhola, se mantinha impermeável à penetração do espanhol‖ (PCN, 1998, p.23, grifo nosso).  
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valor das línguas e o aparecimento de atitudes linguísticas hierarquizantes 

[...] (DUDL, 1996, p.3). 

 

 

Acreditamos que a imposição linguística hierárquica da língua inglesa no 

currículo escolar do EF e EM estaria alinhada a um processo de ―subordinação política, 

econômica ou social‖. Dessa forma, uma planificação linguística pode se originar de 

políticas públicas não linguísticas, como as de origem econômica, jurídicas, 

educacionais, empresariais e outras. Isto é, a escolha pela língua inglesa no Brasil se 

situaria no patamar econômico e no status linguístico que a mesma possui. Nesse 

sentido, Truchot (2008) aponta que, apesar da maioria dos estudos presentes no terreno 

das políticas linguísticas negligenciarem e mesmo ignorarem os fatores econômicos, 

estes modelam as sociedades. Essa afirmação dialoga com as reflexões de Blanchet 

(2000), quando este autor destaca que uma parte dos fenômenos sociolinguísticos ativos 

pode ser a consequência indireta ou distorcida de outras esferas sociopolíticas, tal como 

a econômica.   

Outro aspecto que cabe ressaltar no âmbito das alterações da LDB é a menção 

explícita, em setembro de 2016, de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

Este documento, que substitui as DNC e define as diretrizes e as bases da educação 

nacional, foi lançado através da Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016, e 

pela lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. A BNCC é um documento que especifica 

os conhecimentos essenciais e, dessa forma, obrigatórios para todas as etapas da 

educação básica, desde a educação infantil ao ensino médio.  

 Em relação aos dois primeiros segmentos, o documento foi aprovado no dia 15 

de dezembro de 2017, em regime de urgência, e homologado no dia 20 de dezembro de 

2017 (BNCC, 2017a; 2017b). Quanto ao texto destinado ao EM, este passou a ser 

exibido na íntegra na página do MEC, quando entregue pelo Ministério da Educação 

(MEC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE), no dia 3 de abril de 2018. 

Salientamos que tanto o texto da BNCC destinado ao EI e ao EF quanto aquele 

destinado ao EM nascem cercados de críticas de entidades e de protestos de professores, 

sendo ao primeiro assinalada a falta de divulgação e de transparência no debate sobre 

sua redação final. 

A BNCC (2017) para o EF se organiza em cinco áreas do conhecimento 

(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino 
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Religioso), cada uma delas possuindo diferentes componentes curriculares ligados aos 

anos iniciais (1º ao 5º ano) e aos anos finais (6º ao 9º ano). A área do conhecimento 

intitulada Linguagens possui quatro componentes curriculares, são eles: língua 

portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, esta última com um subcapítulo 

destinado inteiramente ao seu ensino.  

Neste ponto, consideramos um retrocesso privilegiar apenas a língua inglesa 

como LE no âmbito das linguagens em detrimento do discurso presente no documento 

que ressalta a importância da diversidade linguística e cultural. 

De acordo com Jenkins (2007, p.1), esta concepção de língua, utilizada pela 

primeira vez em um documento legislativo brasileiro, refere-se a: 

 

 

Uma língua de contato usada entre povos que não compartilham uma 

primeira língua, e é comumente entendida como querendo significar uma 

segunda (ou subsequente) língua de seus falantes (JENKINS, 2007, p.1). 
 

 

Dessa forma, Souto (2014) afirma que se trata de uma língua de contato, ou uma 

língua de troca, geralmente ligada a grupos linguisticamente distintos e usada para o 

comércio. Não obstante, destacamos que impor a língua inglesa no sistema educativo, 

considerando-a como língua franca e, ainda, relacionando-a a uma dimensão 

intercultural, é uma política que vai de encontro à perspectiva da diversidade evocada 

pelo documento. Calvet (2016), em uma perspectiva ecolinguística, destaca que na 

relação entre as línguas é importante levarmos em consideração a história do espaço e 

dos sujeitos com esse espaço. Logo, cremos que cabe considerar a tradição cultural e a 

história de uma comunidade no momento da escolha da LE a ser ministrada em 

instituições de ensino, considerando os contextos de contato linguístico no país.  

Acreditamos que o texto da BNCC traz uma concepção equivocada de LE. O 

documento afirma que ―alguns conceitos parecem já não atender às perspectivas de 

compreensão de uma língua que ‗viralizou‘ e se tornou ‗miscigenada‘, como é o caso do 

conceito de língua estrangeira, fortemente criticado por seu viés eurocêntrico‖ (BNCC, 

2017, p. 239). Discordamos que o conceito de LE abarque uma forma de interpretar o 

mundo permeada por valores ligados à sociedade europeia, o que difere da visão 

sociointeracionista de língua presente nos PCN. Essa visão nos parece mais pertinente, 

pois vê na aprendizagem da LE uma forma de se estar no mundo, situada na instituição, 
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na cultura e na história. Logo, nos permite representar e entender a alteridade cultural 

personificada por qualquer língua causadora de estranhamento ou aprendida após nossa 

fase de aquisição da(s) LM. Cumpre ressaltar que, mesmo sendo denominada de língua 

franca na BNCC, a língua inglesa sempre será vista como a língua do outro e o seu 

papel na sociedade brasileira sempre será abarcado pela significação de LE. 

Quanto à BNCC (2018) para o EM, ela possui proposições ligadas à Reforma 

Curricular, estando organizada por áreas de conhecimento em acordo com o Artigo 35-

A da LDB, acrescido pela Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. São elas: (i) 

linguagens e suas tecnologias; (ii) matemática e suas tecnologias; (iii) ciências da 

natureza; e (iv) ciências humanas e sociais aplicadas. 

As áreas acima possuem a mesma estrutura observada na BNCC (2017) do EF. 

Assim, a área de linguagens e suas tecnologias abrange os componentes Arte, Educação 

Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa; a área de ciências da natureza e suas 

tecnologias abarca os componentes de Biologia, Física e Química; a área de ciências 

humanas e sociais aplicadas compreende os componentes de  História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia; e a área de matemática e suas tecnologias é composta 

unicamente pelo componente Matemática. No entanto, o documento prevê a 

obrigatoriedade de apenas dois componentes curriculares/habilidades no decorrer dos 

três anos que compõem o EM, o de Língua Portuguesa e o de Matemática.  

Dessa forma, as escolas de EM se veriam desobrigadas a oferecerem todas as 

cinco áreas expostas na LDB nos três anos que envolvem o ensino médio, devendo se 

preocuparem apenas com os componentes de Língua Portuguesa e Matemática, além de 

ofertar itinerários formativos de aprofundamento de áreas escolhidas pelos estados e 

pelas escolas. 

Porém, por meio de uma avaliação político-linguística-pública, percebemos um 

paradoxo de âmbito legislativo. A BNCC (2018) explicita a obrigatoriedade de apenas 

dois componentes (Língua Portuguesa e Matemática), quando, em teoria, deveria 

abranger também a imposição da Língua Inglesa, encontrada hoje na LDB, em todos os 

três anos de formação do aluno. Atualmente, com a nova redação que alterou a LDB,  

este documento declara em seu artigo 35-A, parágrafo 4°, que: 
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Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua 

inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 

preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, 

locais e horários definidos pelos sistemas de ensino (BRASIL, 1996). 

  

 Salientamos que reconhecemos o papel que o inglês possui hoje no mundo e a 

importância de seu aprendizado, mas percebemos que este não basta para propiciar a 

integração social e a formação para a diversidade e a heterogeneidade expostas nas 

BNCC (2017; 2018). Para que isso ocorra, a inserção de uma LE no sistema 

educacional deveria considerar também o sentimento de pertencimento, de inclusão e as 

especificidades das comunidades linguísticas. Algumas regiões do Brasil possuem 

grande potencial bilíngue a ser explorado, chegando a ter línguas de herança 

cooficializadas em estados e municípios, como discutiremos adiante. Logo, a 

diversidade linguística e a pluralidade cultural do Brasil, que conta com mais de 50 

línguas de imigração, poderiam contribuir para um ensino de LE mais eficaz. 

Outro aspecto a ser considerado e que merece reflexão se pauta no fato da 

BNCC determinar o que a educação básica como um todo deve ofertar obrigatoriamente 

em seu currículo. O raciocínio de que esse documento faz com que todos os alunos 

tenham a oportunidade de aprender o que é fundamental pode nos levar a crer que a 

BNCC seria capaz de auxiliar na diminuição das desigualdades de aprendizado 

encontradas no país. Porém, ao analisarmos o texto da BNCC destinada ao EM, 

percebemos que a flexibilidade curricular defendida pelo documento pode, na realidade, 

ampliá-la.  

A tendência a esse processo se apresenta no risco da elaboração dos itinerários 

formativos se ajustar às condições locais, ou seja, apesar de em tese se respeitar a 

autonomia dos entes federativos e o processo de desconcentração defendido pela Carta 

Magna, as dificuldades regionais ligadas à falta de concursos, à disponibilidade de 

professores de diferentes áreas e à falta de investimento na educação podem se tornar 

fatores determinantes na escolha dos itinerários. Assim, a oferta diferenciada 

encontradas nos currículos escolares terminaria por se limitar às  possibilidades locais e 

não às reais necessidades e escolhas dos alunos.  
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3.2.1 PLPE em âmbito municipal: projeto de LE para os anos iniciais em Niterói 

(RJ)  

 

A partir da Constituição de 1988, as PLPE de LE começaram a depender, em 

parte, da administração local, configurando um processo de desconcentração do poder 

central da União. Porém, ao realizarmos a revisão bibliográfica da presente pesquisa, 

percebemos que, no âmbito dos estudos sobre a desconcentração política pós-1988 no 

Brasil, existem inúmeros trabalhos ligados às políticas de saúde, às políticas 

administrativas como forma de gestão, às políticas de financiamento da educação e às 

políticas educativas relacionadas ao processo de municipalização do ensino 

fundamental; contudo, há poucos trabalhos sobre o processo de desconcentração e as 

PLPE para LE.  

No entanto, a aprendizagem de um ou mais idiomas deveria ser considerada pelo 

país como uma área estratégica para a formação cidadã, bem como para o acesso à 

informação e às novas tecnologias. Nesse sentido, o ensino de LE para crianças da Rede 

Pública justifica ações político-linguísticas observadas em alguns municípios 

brasileiros, como em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. 

É importante ressaltar que a aprendizagem de uma LE nos anos iniciais do 

desenvolvimento, assim como a atitude da criança frente à língua alvo e seus falantes, 

são fatores responsáveis pelo posterior desenvolvimento dos diferentes níveis de 

aprendizagem e desempenho. Stephen Krashen (1985) aponta que também fatores de 

ordem afetiva estão diretamente ligados ao processo de aprendizagem ou aquisição de 

uma LE. De acordo com o autor, possuímos um filtro afetivo regulado por nosso estado 

mental e disposição, ou seja, ao nosso grau de motivação, autoconfiança e ansiedade em 

um dado ambiente. Dessa forma, propiciar um contato positivo, livre de preconceitos 

para com a língua alvo desde os anos iniciais, pode aumentar as possibilidades de o 

aluno desenvolver sentimentos positivos com relação à língua e à cultura estrangeira 

estudada e, como consequência, permitir o alcance de melhores resultados.  

No município de Niterói, as línguas inglesa e espanhola, que já eram adotadas a 

partir do 6º ano (3º e 4º ciclos), desde o início do ano de 2014 passaram a ser 

encontradas, juntamente com a língua francesa, no currículo de alunos do 1º ao 5º ano 
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de escolaridade (1º e 2º ciclos)
15

. Objetivando refletir sobre esta implantação e tendo em 

vista que ―não se pode entender uma planificação linguística fora de seu contexto social 

ou da história que a originou‖ (COOPER, 1997, p. 216), percebemos a necessidade de 

se compreender o seu contexto histórico social. Blanchet (2014) chama essa fase 

analítica inicial de avaliação da situação sociolinguística de partida.  

O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, até 2016 explicitava que: 

 

 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

§5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição (BRASIL, 1996).    

 

 

Assim, podemos notar que a LDB, encarregada da política in vitro nacional, 

previa a obrigatoriedade de pelo menos uma língua estrangeira moderna a partir da 5º 

série do ensino fundamental, mas não chegava a defini-la, permitindo que os estados e 

os municípios se encarregassem, até certo ponto, da escolha da língua estrangeira 

ensinada em suas instituições. Esse fato fez com que diferentes LE fossem legitimadas 

pelo sistema educacional brasileiro.  

                                                
15 A Rede Municipal de Educação de Niterói, assim como a de Porto Alegre, tem como organização 

educacional a de Ciclos de Aprendizagem, não adotando a proposta Serial. Dessa forma, sua subdivisão 
se dá por meio de 4 grupos, correspondendo o 1º ciclo ao 1º, 2º e 3º ano do EF; o 2º ciclo ao 4º e 5 ano do 

EF; o 3º ciclo ao 6º e 7º ano; e o 4º ciclo ao 8º e 9º ano. Além do ensino para crianças, de maio de 2014 

até dezembro de 2015, o ensino de LE (espanhol, inglês e francês) também era disponibilizado para a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desse modo, alunos da EJA do 1º ao 5º ano de 

escolaridade, na disciplina Introdução à língua e cultura, poderiam ter contato com ao menos uma das LE 

citadas durante 1h30 por semana. No que tange à língua francesa, esta atendia a 215 jovens e adultos e foi 

a única a desenvolver um material didático próprio e compartilhado com os professores da Rede em 

questão via dropbox. Elaborado por uma professora de língua francesa que atuava no município 

juntamente com a antiga coordenadora de francês, este material se configurava em uma apostila e um CD 

de apresentação, subdivididos em temas como: países que têm a língua francesa como língua oficial; 

localização desses países e seus símbolos; questões históricas, culturais e sociais importantes desses 
países; figuras emblemáticas (personagens, celebridades, pintores, artistas, músicos, atores, cantores etc.); 

canções; rituais francófonos, mitos, danças típicas; momentos históricos importantes; tradições e 

curiosidades; formas de apresentação, cumprimentos e despedidas; expressões sociais; letras de músicas 

que trabalham aspectos culturais. Tais temas eram constantemente enriquecidos pelos professores de 

língua francesa da rede, que partilhavam suas experiências com novas atividades e adaptações das 

propostas já existentes.    
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Todavia, como a LDB não prevê a obrigatoriedade do ensino de LE do 1º ao 5º 

ano, um primeiro obstáculo a ser suplantado é a formação de professores para atuar 

nesse segmento. Dessa maneira, as licenciaturas das universidades não estão 

direcionadas para formar professores voltados para o contexto escolar educacional 

infantil e, por conseguinte, não atendem à demanda existente no município abordado, 

por não formarem o aluno para tal contexto escolar.  

No caso do projeto implantado em Niterói, esse fato gerou a falta de preparo 

profissional do professor especialista em LE. Assim, as coordenações das LE do 

município, em especial a coordenação de francês, procuraram compensar a formação 

inicial dos professores envolvendo desde palestras sobre o ensino em escolas públicas e 

a violência (estratégias de prevenção e enfrentamento), passando pelas dinâmicas em 

sala de aula dos anos iniciais, às expressões teatrais em classe, até às práticas 

pedagógicas e as modalidades organizativas com crianças. Essas formações foram 

ministradas por pesquisadores e professores de diferentes áreas, sendo eles pedagogos, 

psicopedagogos, professores especialistas de língua estrangeira e professores da 

disciplina de didática em escolas da modalidade de ensino Normal, em parcerias com 

universidades, associação de professores, editoras, representações consulares, etc.  

No total, a coordenação de língua inglesa realizou quatro formações em 2014, 

seis formações em 2015 e três formações em 2016; a coordenação de língua espanhola 

elaborou quatro formações em 2014, três formações no ano de 2015
16

 e 4 formações no 

ano de 2016; e a coordenação de língua francesa organizou oito formações em 2014, 

sete formações em 2015 e dez formações em 2016. Formações continuadas também 

foram elaboradas para professores atuantes no 3º e 4º ciclos. 

No momento da implantação do projeto de ensino de LE em Niterói, a maioria 

das escolas adotava o ensino da língua inglesa e da língua espanhola em seus currículos. 

O ensino do espanhol como língua estrangeira tinha sua garantia na lei nº 11.161 de 

2005. Entretanto, Rajagopalan (2005, p.145-146) já prenunciava que o fato de o ensino 

da língua espanhola constar em uma lei não queria dizer necessariamente ―que poderiam 

se dar ao luxo de dar as costas ao inglês‖. Essa crença no poder da língua inglesa foi 

completamente justificável e se concretizou com o surgimento da lei nº 13.415/2017, 

que prevê a sua obrigatoriedade a partir do 6º ano de escolaridade e a descontinuação da 

                                                
16 No ano de 2015 o município de Niterói atuou sem coordenação específica da área de língua espanhola. 
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lei 11.161/2005. Para compreendermos a pertinência da PLPE implantada, 

apresentamos a seguir a avaliação a priori da situação sociolinguística e a avaliação 

das intervenções realizadas (BLANCHET, 2014). Assim, acreditamos na necessidade 

de se investigar a presença ou ausência de um pré-tratamento das questões ligadas à 

sociedade e às línguas implantadas, as motivações que geraram essa tomada de decisão 

e os processos que ela desencadeou, além de se analisar como a mesma vem sendo 

gerida e qual a sua contribuição para a comunidade local. 

 Logo, pensando em uma melhor avaliação da política linguística de implantação 

de LE nos anos iniciais do ensino fundamental em Niterói, bem como em sua 

planificação, recorremos a um quadro criado de acordo com a proposição de Cooper 

(1997) e Laswell (1936): 

 

 

Quadro 5: Análise da política linguística de implantação das LE nos anos iniciais 

do EF no município de Niterói 

 

Questões Respostas 

 

Quem adota? 

 

Quem ganha? 

 

A Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME). 

 

Cerca de 12.794 alunos do 1º ao 5º ano do EF. 

 

 

O que adota? 

 

 

 

O que ganha? 

O ensino da língua francesa, espanhola e inglesa nos anos iniciais 

do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano de escolaridade (1º e 2 

ciclos do EF). 

 

Conhecimento de mundo, experiência intercultural, formação 

cidadã voltada para a alteridade, inclusão social, progresso no 

desenvolvimento da competência na segunda língua. 

Quando adota? Em 2014. 

Onde adota? 

Escolas dos anos iniciais pertencentes ao município de Niterói. 

 

7 escolas dos anos iniciais (cerca de 2.000 alunos) = língua 

francesa; 

33 escolas dos anos iniciais (cerca de 9.981 alunos) = língua 

inglesa; 

9 escolas dos anos iniciais (cerca de 2.613 alunos) = língua 

espanhola. 
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Quadro 5: Análise da política linguística de implantação das LE nos anos iniciais 

do EF no município de Niterói 

 

Por que adota? 
Qualificação do currículo e ampliação do repertório cultural dos 

alunos. 

Como adota? 

Escolha da comunidade escolar por uma das três línguas ofertadas 

pela FME (inglês/francês/espanhol); 

Formações periódicas e contínuas destinadas aos professores de 

FLE; 

Conscientização da comunidade escolar e da população; 

Parcerias interinstitucionais.  
Fonte: Informações de acordo com dados estatísticos fornecidos pela Fundação Municipal de Educação 

de Niterói (FME), 2007. 

 

Pensando nas consequências desse projeto, é necessário cruzar os fatores que 

podem contribuir para os diversos níveis de análise, como as ―evoluções econômicas, as 

estratégias de forças sociais e as ideologias, que intervêm nas relações entre o governo, 

a sociedade e as línguas‖ (TRUCHOT, 2015, p. 2).   

Os atores responsáveis pela decisão in vitro no município de Niterói ressaltam: 

 

 

É muito importante que o aluno conviva desde o início do ensino 
fundamental, com espanhol e inglês, e agora também com o Francês. 

Estamos satisfeitos porque estamos contribuindo para qualificar o currículo e 

também ampliar o repertório cultural dos alunos (Ex-secretário de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Niterói e atual Deputado Estadual do Rio de 

Janeiro - Profº Waldeck Carneiro) (FME, 2014). 

 

O francês é sem duvida uma língua que pela proximidade, pela tradição e a 

amizade entre o Brasil e França, sem duvida é importante que a gente invista 

e consiga ampliar o horizonte cultural das nossas crianças (Atual Secretária 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói - Prof.ª Flávia Monteiro) 

(FME, 2014).  
 

 

Na citação, percebemos que a implantação de LE nos anos iniciais pode a longo 

prazo trazer resultados positivos, pois, apesar da legislação e das instituições de ensino 

de línguas estrangeiras evocarem as exigências do conhecimento de mais de uma língua, 

―como requisito do mercado de trabalho e do contexto internacional, a competência 

multilíngue constitui-se uma meta que dificilmente a escola brasileira atinge‖ 

(OLIVEIRA; ALTENHOFEN, 2011, p. 190).  

Um fator que pode ter contribuído para a implantação da língua francesa, em 

particular nesse projeto municipal, foi a inauguração da primeira escola pública de EM 
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bilíngue (português – francês) do Brasil, em Niterói, no início do ano de 2014 (FME, 

2014). Dessa forma, a implantação do francês nos anos iniciais do ensino fundamental 

poderia ser uma maneira de assegurar e garantir uma continuidade e sustentabilidade do 

ensino público municipal, estruturando uma política linguística pública educacional 

lógica, fruto do diálogo entre os setores estadual e municipal.  A necessidade do 

cumprimento da lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, também favoreceu a implantação 

desse projeto. Esta lei se caracteriza, juntamente com o explicitado nos parágrafos 

acima, uma parte do por quê? e do como adota?, ao dissertar sobre o piso salarial 

nacional e a composição da jornada de trabalho do professor.  

Ao delimitar o piso salarial dos docentes e demais profissionais do magistério da 

educação básica, em nível nacional, essa lei deixa claro que o professor deve dispor de 

2/3 de sua carga horária para ―para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos‖. Ou seja, este profissional deve possuir 1/3 de sua carga horária para 

planejamento. Na distribuição do 1/3 de planejamento, os alunos do 1º segmento do EF 

passaram a ter 1h30 de educação física; 1 hora de arte e 1h30 da disciplina de língua 

estrangeira. 

Segundo Cooper (1997, p. 91-108), a planificação linguística, principalmente no 

que tange à aquisição de línguas, pode ser vista como uma junção de estratégias de 

marketing utilizadas com o objetivo de orientar e/ou modificar o comportamento de 

grupos ou sujeitos. 

Apesar de todos os esforços para a implantação do projeto, essa PLPE se 

desenvolveu em meio à instabilidade gerada pela falta de professores efetivos no quadro 

de profissionais atuantes nos anos iniciais, o que se constituiu um fator enfraquecedor 

do mesmo. Não possuir professores efetivos significava a não oficialização desta 

política educacional, isto é, não haveria nenhum tipo de documentação assegurando sua 

permanência nas próximas gestões governamentais. Esses aspectos influenciaram 

diretamente na representação que a família dos alunos, os gestores que fazem parte da 

Fundação Municipal de Educação de Niterói, os diretores, os pedagogos, os secretários, 

os professores P1 e os demais tinham dessa disciplina e do profissional especialista ali 

presente. Logo, em decorrência dessa incerteza, esse tipo visão poderia acarretar em 

uma representação negativa da disciplina, encontrando-se em um quadro ainda mais 
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fragilizado a língua francesa, uma vez que o inglês e o espanhol já estavam 

reconhecidos e oficializados ao menos no 3º e 4º ciclos do EF. 

O cenário de contratados só se modificou com o Edital n° 02/2016 (COSEAC, 

2016), que tornou pública a abertura de inscrições para realização de Concurso Público 

com vagas para professores de francês, espanhol e inglês. Mas, apesar da necessidade de 

um número maior de profissionais, tendo em vista as escolas abarcadas pelo projeto, 

observamos a abertura de apenas duas vagas para professores de francês, três vagas para 

professores de espanhol e seis vagas para professores de inglês. Dessa forma, o edital 

para o concurso citado se tornou insuficiente para suprir a nova demanda gerada pela 

carência de professores de LE dos anos iniciais. Além disso, os novos professores 

aprovados se veem diante da falta de formação destinada aos anos iniciais do EF. 

  O projeto implantado em Niterói pôs em evidência a importância da formação 

em LE, principalmente junto a comunidades de baixa renda. Os especialistas nos 

estudos em politologia linguística no Brasil ainda não atentaram, com raras exceções, 

para o papel das LE na formação dos cidadãos.  

 No próximo capítulo, veremos no texto da BNCC, relativo ao componente de 

língua portuguesa, um discurso Político-Linguisticamente Correto – PLC (CALVET, 

2014) para se referir a temas ligados à diversidade linguística e cultural do país. Porém, 

percebemos a ausência de um componente língua estrangeira, prevalecendo no texto 

oficial um discurso voltado apenas para o componente de língua inglesa e a diversidade 

desse idioma. 

A ausência da discussão sobre a diversidade linguística será observada também 

em outros documentos norteadores da educação nacional, como o PNE, vigente para o 

período de 2014 a 2024, que apresentaremos na seção a seguir. Nele, não encontramos 

nenhuma menção a qualquer língua estrangeira, nem mesmo à língua inglesa. 
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3.3 As Políticas Linguísticas Públicas de Cooficialização ou de Nomeação (PLPC)  

 

Il faut ... une prise en compte explicite de la 

question des langues et cultures régionales, de 

type politiqueau bon sens du terme, par les 

instances de l’État, de la nation, à tous les 

niveaux, y compris celui des collectivités 

territoriales, et dans tous les domaines de la 

«vie en société». 

  

Philippe Blanchet, 2002, p. 91 e 92 

 

 

As Políticas Linguísticas Públicas de Cooficialização ou de Nomeação (PLPC) 

são as políticas que nomeiam uma determinada língua, cooficializando-a por meio de 

leis estatais ou municipais. Morello (2016) destaca a importância das políticas 

linguísticas de conhecimento, reconhecimento e promoção das línguas brasileiras, por 

meio da cooficialização de línguas, executada por decretos e leis municipais, e do 

Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL), conduzido pelo governo 

federal. Baseada no relatório do Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística 

(GTDL), grupo interministerial e interinstitucional, a autora afirma que o 

reconhecimento e a nomeação das línguas inventariadas como referências culturais 

brasileiras têm efeitos positivos para a formulação e implantação de políticas públicas, 

para a valorização da diversidade linguística, para o aprendizado dessas línguas pelas 

novas gerações e para o desenvolvimento do seu uso em novos contextos.  

Essas ações vão ao encontro das concepções de direito e pluralismo linguístico 

que figuram em declarações e relatórios emitidos pela UNESCO, como na Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural (DUDC, 2002); na Declaração Universal de 

Direitos Linguísticos (DUDL, 1996); e no Relatório Mundial da UNESCO (UNESCO, 

2009). Nesses documentos, vemos que essas noções se relacionam diretamente com os 

verbos preservar, desenvolver e promover o sistema linguístico das comunidades 

linguísticas.  

Considerando que a nomeação da língua é um importante elemento simbólico-

político, Boyer (2009, p. 16-17) acredita que esse gênero de intervenção, realizado por 

meio da nomeação, está frequentemente ligado a um posicionamento regionalista ou 

nacionalista que, por se originar de uma minoria dominada, é geralmente excluído 
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inteira ou parcialmente da comunicação pública institucional, incluindo as escolas e o 

campo educacional como um todo, um dos domínios onde as leis oficiais adquirem 

grande importância. O autor destaca que a reivindicação do nome da língua é uma 

forma de reclamar a sua inscrição em uma comunidade linguística e/ou cultural e faz 

parte das lutas por uma denominação legítima. 

Sériot (2010) também concorda que o nome é um objeto simbólico com o poder 

de transformar grupos em objetos contáveis. Dessa forma, a importância de nomear uma 

língua nacional consiste em um ato político que tem relação não apenas com a 

adequação da palavra, como nome, mas da sua aceitação para designar grupos. Ou seja, 

dar nome a uma língua é uma forma de reconhecer uma identidade linguística e cultural.  

Em seu estudo sobre as línguas regionais da França, Blanchet (2002, p. 87-96) 

destaca três tomadas de posição por parte do estado: (a) ausência de política; (b) 

considerá-las ou tratá-las por meio de uma política limitada ao campo cultural; (c) 

enquadrá-las em uma verdadeira política explícita na esfera governamental.  

A primeira posição pode denotar uma falta de engajamento político, 

constituindo-se em uma forma implícita de política, pretensamente neutra; significa não 

se fazer nada para apoiar a questão das línguas e culturas regionais por falta de 

engajamento político que pode mascarar o desinteresse dos políticos e ajudar na 

supremacia definitiva das línguas dominantes. Durante muito tempo, o Brasil se 

comportou dessa forma, disseminando que a língua portuguesa era a única língua que 

predominava no país, não reconhecendo e não tecendo políticas globais para as línguas 

presentes em seu território. Esse fato fez com que muitas desaparecessem, e seus 

locutores fossem marginalizados pela sociedade. 

O ato de considerá-las ou tratá-las por meio de uma política limitada ao campo 

cultural é um aspecto que as excluiria da vida social, marginalizando-as e conservando-

as sob um aspecto patrimonial, museográfico, e não através de uma valorização 

dinâmica, priorizando seu uso potencial.  

Quanto ao terceiro aspecto apontado por Blanchet (2002), aquele da verdadeira 

política global, seria a forma mais explícita da política. 

Esses três processos apontados pelo autor nos remetem à complexidade da 

implementação das PLPC no Brasil, onde políticas para o reconhecimento de línguas 
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como patrimônio, bem como as políticas de cooficialização, fazem parte de políticas 

explícitas, oriundas de movimentos entre o estado e representantes da sociedade. 

A complexidade a qual aludimos diz respeito à sinergia necessária entre as 

PLPC e outras decisões político-educativas. Convém ressaltar que a administração do 

Estado brasileiro é dividida em três níveis de governo: federal, estadual e municipal. 

Todos os estados, o Distrito Federal e os municípios são membros da Federação – estes 

últimos a partir da Carta Magna de 1988 – e, assim, têm suas administrações com 

diferentes níveis de autonomia. A Constituição define os limites dessa autonomia, 

determina os assuntos que podem ser legislados, os limites de ação do poder Executivo 

e estabelece que não existe hierarquia entre os três níveis. Assim, o processo de 

desconcentração promovido pela Constituição pós-1988 permitiu a criação de 5.570 

municípios, todos com legislações próprias, isto é, dotados do poder de 

autoadministração, autogoverno e auto-organização, divididos em 26 estados federados. 

Destes, 16 municípios pertencentes a 7 estados brasileiros possuem políticas linguísticas 

de cooficialização, dos quais 11 presentes em 3 estados cooficializaram línguas de 

imigração e 5 presentes em 4 estados cooficializaram línguas indígenas. 

Levando em conta o cenário administrativo do país, podemos encontrar 

paradoxos quando as PLPC não se ligam a metas e estratégias educativas estabelecidas 

e quando há uma ausência de diálogo entre as esferas federal, estadual e municipal nas 

decisões linguísticas em PLPC e PLPE (LDB, PCN, OCEM, DCN, BNCC, PNE,  PEE 

e PME), conforme veremos mais adiante. 

 

 

3.3.1 A relação das PLPC com as PLPE 

 

O processo de desconcentração do poder da União permitiu que os estados e 

municípios passassem a gerir suas políticas linguísticas educacionais de acordo com o 

contexto e demanda de cada um, abrindo espaço para dar poder e voz às comunidades 

linguísticas. Esse processo é o oposto daquilo que vimos em relação às línguas regionais 

da França, posto que este país ainda tem um forte poder centralizador.  

No Brasil, as ações implementadas nesse contexto de autonomia administrativa 

são positivas para as populações locais, desde que haja uma real preocupação com a 

coerência e a complementaridade de ações conjuntas contextualizadas. Nesta pesquisa, 
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o papel do município na implementação de PLPC será abordado com maior deferência 

porque esta foi uma das principais mudanças proporcionadas pela Carta Magna de 1988.  

Assim, a figura abaixo ilustra a amplitude das ações politico-linguísticas 

municipais: 

 

Figura 1: Políticas linguísticas de cooficialização em âmbito municipal 

 

Fonte: dados extraídos a partir do número de PLPC encontradas. 

 

Podemos observar que na totalidade dos municípios brasileiros 0,3% possui 

línguas cooficializadas, 33% correspondem ao número de línguas indígenas e 66% ao 

de línguas de imigrantes. Mas, embora o número de municípios que cooficializaram 

línguas de imigrantes corresponda a praticamente o dobro do número de línguas 

indígenas no Brasil, o único grupo linguístico a ser citado explicitamente e 

nominalmente na Constituição de 1988, em seu art. 210, tendo assegurada a utilização 

de sua língua materna no meio educacional, é a comunidade indígena. Sobre esse fato, 

Morello assinala que:  

 

Representando um avanço em relação à Constituição de 1988, que havia 

reconhecido apenas aos indígenas o direito à sua língua e cultura, a lei de 

cooficialização cria uma nova jurisprudência e um novo mecanismo de 
reconhecimento para todas as línguas brasileiras, sejam indígenas, alóctones 

(isto é, trazidas de fora por processos de imigração), crioulas, de sinais ou 
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afro-brasileiras. Em consequência, ela rapidamente ecoa em todo o território 

nacional, já que em centenas de municípios brasileiros há uma ou mais 

línguas faladas, além do português, pela maior parte de sua população. De 

2002 a 2016, foram cooficializadas 11 línguas em 19 municípios brasileiros. 

Destas, quatro são alóctones, ou seja, faladas por descendentes de imigrantes: 

pomerano, em Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Pancas, Laranja da 

Terra e Vila Pavão, no Espírito Santo, e em Canguçu, no Rio Grande do Sul; 

talian, em Serafina Corrêa, Paraí e Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul, 

e em Nova (MORELLO, 2016, p.4). 

 

 

De fato, a Constituição de 1988 já preconizava a proteção e a segurança da 

pluralidade linguística antes mesmo do surgimento da DUDL. Dessa forma, foi a partir 

de 1988, no Brasil, que os temas ligados à extensão dos direitos sociais e políticos dos 

cidadãos e das chamadas minorias passaram a ter lugar na Lei Maior, resguardando os 

direitos aos costumes, culturas, línguas, organização social e crenças, como observado 

no artigo 215. 

 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais.  

 § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional (BRASIL, 1988). 

 
 

Na citação acima vemos a defesa da diversidade e da pluralidade cultural, o que 

engloba as línguas, tidas como um direito. Ainda que esse documento não mencione as 

comunidades de imigrantes presentes no território brasileiro ou suas especificidades, 

notamos a referência às manifestações das culturas populares, o que incluiria as línguas 

de imigrantes.  

No tocante a outros documentos educacionais de âmbito nacional que precedem 

a Constituição de 1988 e se orientam pela LDB de 1996, ao fazermos um paralelo entre 

as referências ligadas às comunidades indígenas e às comunidades de imigrantes, 

percebemos que a primeira recebeu não só maior atenção como maior número de 

citações no decorrer do tempo. 

A título de exemplo, em 1998, vemos pela primeira vez em um documento 

educacional de âmbito nacional, nos PCN de língua estrangeira para o ensino 

fundamental, a menção ao termo ―comunidades locais e imigrantes” como um dos 

critérios para escolha da inserção de uma LE no currículo escolar.  
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Posteriormente, as OCEM (2006) citam as comunidades de descendentes de 

imigrantes apenas nas proposições para o Conhecimento de Arte (item 4.3 - Inclusão, 

diversidade e multiculturalidade, no capítulo de título ―Conhecimentos de Arte‖), 

ignorando suas particularidades linguísticas. 

 No entanto, com relação aos PCN (2000) para o ensino médio, às DCN (2006) e 

ao PNE (2014), estes não chegam nem mesmo a assinalar a existência de tais 

comunidades. O seu reaparecimento recente ocorre apenas no texto da BNCC (2017) 

referente ao ensino fundamental, ligado ao componente de Língua Portuguesa. Nesse 

documento, observamos um discurso Político-Linguisticamente Correto (PLC), de 

acordo com a expressão proposta por Calvet (2014), em relação aos temas da 

diversidade linguística e cultural, do preconceito linguístico, das línguas ameaçadas de 

extinção e das políticas de cooficialização de línguas indígenas e de imigração.  

Quanto ao texto da BNCC (2018) para o ensino médio, nele não encontramos a 

menção a peculiaridades linguísticas e/ou culturais relacionadas às línguas de 

imigrantes. Porém, esse documento ressalta a importância das especificidades de povos 

indígenas serem consideradas na organização de currículos interculturais e bilíngues, 

bem como de propostas pedagógicas diferenciadas desenvolvidas pelas instituições 

escolares, em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Portanto, em relação às comunidades de línguas indígenas, a referência a esses 

povos aparece em todos os documentos posteriores a 1988, exceto nos PCN (2000) para 

o ensino médio. Todavia, notamos que muitos não consideram efetivamente suas 

especificidades linguísticas ou tecem diretrizes a favor dessas línguas. Logo, o PCN 

(BRASIL, 1998, p.23) para o ensino fundamental as representa como mero fator a ser 

considerado durante a escolha de uma LE; e a OCEM (BRASIL, 2006, p. 203) as coloca 

como uma das sugestões de conteúdos transversais a serem consideradas no ensino do 

espanhol, no âmbito línguas e linguagens, e na parte relativa ao conhecimento de arte, 

como um dos componentes ligados à inserção da arte no contexto escolar. 

Um documento que nos chama particular atenção são as DCN (2006). Sua foto 

central de capa mostra uma escola com três alunos indígenas, um prelúdio do índice 

com uma seção intitulada Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena. Dentre os objetivos propostos pelo documento, destacamos: 
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a) orientar as escolas indígenas de educação básica e os sistemas de ensino da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de seus projetos educativos; 

b) orientar os processos de construção de instrumentos normativos dos 

sistemas de ensino visando tornar a Educação Escolar Indígena projeto 

orgânico, articulado e sequenciado de Educação Básica entre suas diferentes 

etapas e modalidades, sendo garantidas as especificidades dos processos 

educativos indígenas;  

c) assegurar que os princípios da especificidade, do bilingüismo e 

multilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade 

fundamentem os projetos educativos das comunidades indígenas, valorizando 
suas línguas e conhecimentos tradicionais; 

d) assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas leve 

em consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas 

comunidades, bem como suas formas de produção de conhecimento, 

processos próprios de ensino e de aprendizagem e projetos societários; 

e) fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fornecendo diretrizes para 

a organização da Educação Escolar Indígena na Educação Básica, no âmbito 

dos territórios etnoeducacionais;  

f) normatizar dispositivos constantes na Convenção 169, da Organização 

Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil, por meio do Decreto 

Legislativo nº 143/2003, no que se refere à educação e meios de 
comunicação, bem como os mecanismos de consulta livre, prévia e 

informada; 

 g) orientar os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios a incluir, tanto nos processos de formação de professores 

indígenas, quanto no funcionamento regular da Educação Escolar Indígena, a 

colaboração e atuação de especialistas em saberes tradicionais, como os 

tocadores de instrumentos musicais, contadores de narrativas míticas, pajés e 

xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, organizadores de rituais, conselheiros e 

outras funções próprias e necessárias ao bem viver dos povos indígenas;  

h) zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às 

comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, 
cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e 

perspectivas dos próprios povos indígenas (BRASIL, 2006, p. 386). 

 

 

 Dessa forma, acreditamos que as DCN são um dos poucos documentos que 

nortearam a educação nacional, onde encontramos reflexões e orientações acerca das 

práticas linguísticas em escolas indígenas. Nele vemos a preocupação com o 

desenvolvimento de uma educação diferenciada para os níveis infantil, fundamental e 

médio, envolvendo especificidades ligadas à Educação Especial, à Educação de Jovens 

e Adultos e à Educação Profissional e Tecnológica, bem como à discussão sobre o 

Projeto político-pedagógico das escolas indígenas, o Currículo da Educação Escolar 

Indígena e a Avaliação e a formação e profissionalização de professores indígenas. 
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3.3.1.1  Os Planos de Educação: o PNE, o PEE e o PME  

 

Em um movimento de concentração politico-administrativa, recentemente o 

governo federal elaborou o Plano Nacional de Educação (PNE), com a finalidade de 

harmonizar os diversos objetivos estipulados pelas políticas públicas educativas. Assim, 

cabe pensarmos no impacto do PNE sobre as PLPE do país e no quanto ele pode 

interferir em propostas linguísticas de âmbito municipal e estadual, trazendo 

consequências para a comunidade escolar e as comunidades linguísticas. 

Elaborado em consonância com a Declaração Universal de Direitos Linguísticas 

(DUDL), o PNE declara que ―a elaboração de um plano de educação não pode 

prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos [...], à 

valorização da diversidade e da inclusão‖ (BRASIL, 2014, p. 9). Dessa forma, apesar de 

não mencionar especificidades relativas às comunidades linguísticas de imigrantes, o 

PNE (BRASIL, 2014, p. 27) cita a necessidade de apoio à alfabetização de crianças 

indígenas, da produção de materiais didáticos e de se desenvolver formas de 

acompanhamento que considerem o uso da língua materna das comunidades indígenas. 

Porém, este documento (BRASIL, 2014, p. 29 e 49) deixa a cargo do Programa Mais 

Educação as ações em políticas públicas educacionais e sociais que tratam da 

valorização e da diversidade cultural brasileira. No que se refere à formação de 

professores para atuarem junto aos povos indígenas, o PNE (BRASIL, 2014, p. 29 e 49) 

deixa essa responsabilidade nas mãos dos entes federativos.  

Dois documentos educacionais locais são citados pelo PNE, são eles os Planos 

Estaduais de Educação (PEE) e os Planos Municipais de Educação (PME). Os PEE se 

encontram assegurados no texto da LDB: 

 

 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

[...] 
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com 

as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as 

suas ações e as dos seus Municípios (BRASIL, 1996). 

 

 

Quanto aos municípios, apesar da LDB não citar nada a respeito da elaboração 

dos Planos Municipais de Educação (PME), estes obtêm a legalidade de sua construção 

por serem mencionados, primeiramente em 2001, na lei 10.172, e, posteriormente, no 
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ano de 2014, na lei nº 13.005. Assim, na lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, quando 

ocorre a primeira lei de aprovação do PNE, vemos explicitado no art. 2º do documento: 

―A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, 

com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes‖ 

(grifo nosso). Em relação à lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, ao conferir uma 

segunda aprovação ao PNE, observamos que o texto não apenas legaliza a produção de 

um PME, conferindo autonomia legislativa aos municípios, como também considera um 

processo de gestão democrático em que haveria a participação de representantes da 

comunidade educacional e da sociedade civil, conforme podemos notar na citação 

abaixo: 

 

 

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em 

lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.  

§ 1o Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação 

estratégias que: 

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas 

sociais, particularmente as culturais; 

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e 

a diversidade cultural; 

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação 

especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

etapas e modalidades; 
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas 

educacionais.  

[...] 

§ 2o Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste 

artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da 

comunidade educacional e da sociedade civil (BRASIL, 2014, grifo nosso)17. 

 

 

Esse procedimento de caráter participativo no qual cooperam responsáveis 

educacionais e cidadãos poderia possibilitar uma discussão acerca do tratamento dado 

às línguas no contexto escolar e promover a sua adequação à realidade local. O 

resultado desse processo será avaliado mais adiante, quando discutiremos a relação 

entre as PLPC e a sua vinculação com os PEE e os PME.  

O princípio de uma gestão democrática da educação na concepção de planos 

regionais se encontra descrito na meta 19 do PNE e já estava presente na Constituição 

                                                
17 Agora é a lei do PNE e não as metas (BRASIL, 2014). 
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de 1988 (art. 206 VII), que previa a participação dos profissionais da educação da 

comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Assim, a 

construção dos PME e dos PEE deveriam ocorrer a partir de diagnósticos realizados por 

meio de debates e de movimentos sociais com a sociedade civil, ligada tanto ao setor 

privado quanto ao setor público. Objetivando auxiliar os municípios nesse processo, 

uma carta escrita em março de 2015, ressaltando a importância da ―ampla participação 

social‖ e do ―desenvolvimento de processos participativos‖, foi escrita e assinada pelo 

Coordenador do programa de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), pela Coordenadora da área de Educação/Ação Educativa do Observatório do 

PNE - De Olho nos Planos, e pelo Secretário de Articulação em Sistemas de Ensino do 

Ministério da Educação - MEC (Anexo H). Junto a ela, foram enviados três guias para a 

elaboração e revisão participativas dos Planos Estaduais e Municipais. São eles: O uso 

dos indicadores da qualidade na educação e revisão participativas de Planos de 

Educação (2015); A construção e a revisão participativas dos Planos de Educação 

(2015) e A participação de crianças e adolescentes e os Planos de Educação (2015) 

(DE OLHO NOS PLANOS, 2015). 

Todos os três guias atentam os municípios, os estados e os gestores a 

engendrarem a participação ativa e democrática dos diversos setores presentes na 

sociedade e das várias comunidades que a compõem, além de citarem formas de 

participações que devem ser evitadas. Os tipos de participações descritas como 

possíveis, sendo elas negativas ou positivas, são: a participação figurativa, a 

participação controlada, a participação colaborativa, a participação consultiva e a 

participação burocrática. 

A participação figurativa seria aquela em que ocorre a mobilização da sociedade 

na participação de eventos e atividades, mas é dada pouca ou nenhuma atenção às 

propostas que dela surgem ou dos próprios resultados emergentes desses processos; a 

participação controlada ocorre quando a escolha dos participantes e os conteúdos a 

serem abordados são controlados de tal forma a excluir grupos ou pessoas capazes de 

divergir de um planejamento já concebido; a participação colaborativa é vista quando a 

participação é representada como uma mera ajuda capaz de dar apoio a políticas e 

prioridades previamente definidas; a participação consultiva se configura no ato de 

haver uma participação em que exista diálogo entre a sociedade e o estado, mas, ao 
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mesmo tempo, há uma imensa dificuldade em se traduzir deliberações e resultados por 

meio de decisões em políticas públicas; já a participação burocrática se realiza quando 

rituais participativos ocorrem apenas como cumprimento ou formalização da lei, não 

havendo perspectiva de diálogo para a elaboração de uma posterior política pública 

(GRINKRAUT; CARREIRA; CINTRA, 2015, p.43-44). 

A importância do PNE reconhecer e legitimar os PME reside no fato dele ser 

territorial, além de fornecer aos municípios, pela primeira vez, total autonomia para 

estabelecerem suas metas e estratégias futuras, abrangendo não apenas a educação 

infantil e o ensino fundamental como também o ensino médio, em geral nas mãos do 

estado. Assim, o PME não deveria ser concebido a partir da lógica das secretarias de 

educação, mas contemplar a realidade dos municípios (BANDEIRA et al., 2015, p.11) e 

ser um retrato da comunidade local, o que estaria de acordo com a DUDL, no que tange 

à gestão das línguas ao declarar:   

 

 
Artigo 24.º Todas as comunidades linguísticas têm direito a decidir qual deve 

ser o grau de presença da sua língua, como língua veicular e como objeto de 

estudo, em todos os níveis de ensino no interior do seu território: pré-escolar, 

primário, secundário, técnico e profissional, universitário e formação de 

adultos. 

[...] 

Artigo 27.º Todas as comunidades linguísticas têm direito a um ensino que 

permita aos seus membros o conhecimento das línguas ligadas à sua própria 

tradição cultural, tais como as línguas literárias ou sagradas, usadas 

antigamente como línguas habituais da sua comunidade [...] (DUDL, 1996). 

 
 

 

Logo, por meio do PEE e principalmente do PME, percebemos uma coerência 

política e documental que concede autonomia às comunidades linguísticas de estados e 

municípios, mesmo que paradoxalmente no âmbito das PLPE esta diretriz não esteja 

sendo respeitada pelo sistema federal, ao imporem uma política de línguas 

descontextualizada, como a imposição relativa ao ensino da língua inglesa no currículo 

escolar do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio (lei nº 13.415/2017). Outro 

aspecto interessante é a previsão de uma gestão democrática, entrevendo a participação 

da sociedade, o que permitiria dar voz às comunidades linguísticas e às instituições 

defensoras da diversidade linguística e cultural do país em documentos educacionais.  
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Isto posto, a fim de sintetizar a seção 3.3.1 e resumir o que observamos em cada 

PLPE de âmbito nacional desde 1988, no que se refere ao reconhecimento das 

particularidades culturais e linguísticas de comunidades de imigração e indígenas, 

apresentamos o quadro abaixo: 
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Quadro 6: Reconhecimento em PLPE nacionais 

 

PLPE NACIONAIS 

 PCN  

(1998) 

PCN 

(2000) 

OCEM  

(2006) 

DCN  

(2006) 

PNE 

(2014) 

BNCC 

(2017 – EI/EF) 

BNCC 

 (2018 – EM) 

Imigrantes 

 

 

―Comunidades 

locais e 

imigrantes‖ 

vista como 
critério para 

escolha de LE. 

 

 

X 

Comunidades 

de imigrantes 

em  propostas 

para o 
Conhecimento 

de Arte. 

X 

(DUDL) – necessidade de  ―incorporar os 

princípios do respeito aos direitos humanos 

[...] à valorização da diversidade e da 
inclusão‖ - não há menção à comunidade. 

 

Componente de 

Língua Portuguesa 

- Discurso 

Politico- 

Linguisticamente 

Correto 

(CALVET, 2014) 

sobre diversidade, 

preconceito 

linguístico e PLPC 
(indígenas e 

imigrantes). 

X 

Indígenas 

Fator a ser 

considerado 
durante a 

escolha de 

uma LE. 

X 

Sugestões de 

conteúdos 

transversais  

consideradas 
no ensino do 

espanhol e na 

parte relativa 

ao 

conhecimento 

de arte. 

Reflexões e 

orientações 

acerca das 

práticas 

linguísticas 

em escolas 

indígenas    
(infantil, 

fundamental e 

médio – Ed. 

Especial, de 

Jovens e 

Adultos e  

Profissional e 

Tecnológica). 

 

Cita apoio ao uso da LM das comunidades 

indígenas. Porém, deixa a cargo do 
programa Mais Educação as ações em 

PLPE que tratam da valorização e da 

diversidade cultural. 

Ressalta a 

importância das 

especificidades de 

povos indígenas 

serem consideradas 

na organização de 

currículos 

interculturais e 
bilíngues, bem como 

de propostas 

pedagógicas 

diferenciadas 

desenvolvidas pelas 

instituições escolares, 

em acordo com as 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais. 

Fonte: PCN (1998; 2000); DCN (2006); OCEM (2006); PNE (2014); BNCC (2017; 2018). 
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Articulando as propostas dos diferentes planos educacionais regionais, 

analisaremos a seguir a gestão das línguas presentes em comunidades linguísticas 

indígenas e de imigrantes por meio do levantamento de PLPC e sua influência no setor 

educativo.  

 

 

 3.3.2 As PLPC de línguas indígenas 

 

De acordo com o Instituto Socioambiental (ISA), uma política indigenista oficial 

se refere àquela formulada e executada pelo estado ou ―a partir de parcerias formais 

estabelecidas entre setores governamentais, organizações indígenas, organizações não-

governamentais e missões religiosas‖ (PIB: [201-a]). Essa definição de política se insere 

na perspectiva glotopolítica proposta por Marcellesi e Guespin (1986). Dessa forma, as 

PLPC para as línguas indígenas estão inseridas nas políticas indigenistas que fomentam 

os direitos e o respeito pela identidade indígena, além de promover a justiça social.   

O censo realizado pelo IBGE em 2010 aponta que o Brasil possui 896.917 

pessoas que se autodeclararam indígenas, ou seja, cerca de 0,47% da população total do 

país. Destes, 28,8% não falam o português, mas sim uma das 274 línguas indígenas 

registradas. Aproximadamente, 324.834 indígenas vivem em cidades, enquanto 572.083 

habitam zonas rurais (FUNAI, 2017; CDI, 2017). Segundo o Programa Povos Indígenas 

no Brasil, grande parte dessa população se encontra em aldeias localizadas em 713 

Terras Indígenas presentes em todo o território nacional (PIB: [201-b]). Cada um desses 

povos indígenas possui uma identidade linguística própria que, em sua maioria, de 

acordo com o atlas interativo da UNESCO (MOSELEY, 2010), corre perigo de 

extinção. Assim, percebemos que as PLPC são de grande relevância para a sua proteção 

e valorização.   

No âmbito dos trabalhos avaliativos sobre as línguas indígenas e as PLPC pós-

1988, destacamos a pesquisa de Martinez Rivas (2015), que se utiliza de uma análise 

glotopolítica comparativa entre as PL indígenas brasileiras e mexicanas. Segundo a 

autora, o maior ganho das comunidades indígenas até o momento foi o fato de se 

reconhecer a importância da preservação da diversidade cultural e linguística, o que 

englobaria ações de cooficialização. Porém: 
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Se por um lado, a cooficialização regional outorga as vias para a promoção e 

o desenvolvimento das línguas indígenas, por outro lado, o status de 

oficialidade continua a ser exclusivo da língua portuguesa, sendo ainda 

considerada de maior importância ou superioridade frente ao resto das 

línguas existentes no Brasil, sendo estas por volta de 200 línguas (RIVAS, 

2015, p.110). 

 

 

Para a autora, essa ideologia hegemônica observável em discursos sobre as 

línguas presentes nas políticas educativas nacionais dificulta uma PL de maior 

comprometimento com populações indígenas que, por outro lado, continuam lutando 

em prol de igualdade de direitos. Em relação a esse contexto, Torquato (2010) sinaliza 

que as políticas de cooficialização, apesar de realizadas em âmbito municipal, têm o 

poder de compartilhar o status de língua oficial da língua portuguesa com as línguas 

indígenas, sem ferir a Constituição de 1988. A autora explicita também que: 

 

 

Uma vez que um nível do poder institucional assegura os direitos linguísticos 

de comunidades indígenas, são reconhecidos também os direitos culturais 
dessas comunidades e são abertos espaços para afirmação de sua identidade 

(TORQUATO, 2010, p.17). 

 

 

Logo, segundo Torquato (2010), por meio da cooficialização municipal haveria 

garantia de direitos, atribuição de um novo status à língua (agora oficial), mudanças de 

atitudes, além da sua expansão a espaços públicos e educacionais. Dessa forma, 

acreditamos que as línguas cooficializadas deveriam constar em metas e diretrizes 

educativas regionais, ou seja, em documentos, como os PEE e os PME, o que 

analisaremos posteriormente.  

 As três primeiras línguas indígenas cooficializadas no Brasil foram as línguas 

indígenas nheengatu, baniwa e tukano, no município de São Gabriel da Cachoeira (lei nº 

145, de 11 de dezembro de 2002, e lei nº 210, de 31 de outubro de 2006), no estado do 

Amazonas.  

O nheengatu é uma língua originária do Tupinambá, que se desenvolveu no 

Maranhão e no Pará. Atualmente, ela é representada como a língua geral amazônica e 

continua sendo falada na bacia do rio Negro e por povos que perderam suas línguas 

(PIB, 2013).  
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Quanto ao baniwa, esta se refere a todas as línguas indígenas provenientes do 

Aruak, uma família de línguas ameríndias da América do Sul e do Caribe. 

Hodiernamente, seus falantes se encontram nas fronteiras entre o Brasil e a Colômbia e 

entre o Brasil e a Venezuela. Suas aldeias se localizam em comunidades no Alto Rio 

Negro, em Guainía; nos centros urbanos dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, 

de Santa Isabel e de Barcelos, no estado do Amazonas; às margens dos rios Içana, 

Cuiari, Aiairi e Cubate; e na Colômbia (ANDRELLO; WRIGHT, 2002; PIB, 2002a).  

No que se refere ao tukano, esta denomina uma família linguística de cerca de 16 

línguas faladas por 17 etnias. Dessa forma, é utilizada não apenas pelos tukanos, mas 

também por povos dos rios Uaupés, Tiquié e Papuri, além daqueles da região fronteiriça 

entre Colômbia e Equador. Atualmente, é empregada como língua franca, sendo 

dominada por povos de diferentes línguas (PIB, 2002b). 

O quadro a seguir apresenta uma síntese das PLPC para estas línguas indígenas: 

 

Quadro 7: PLPC das línguas nheengatu, baniwa e tukano 

 

LÍNGUAS NHEENGATU, BANIWA E 

TUKANO  

MUNICÍPIO 

São Gabriel da Cachoeira (AM) 

Lei nº 145/2002;  

Lei nº 210/2016 - regularização da 

cooficialização). 

Habitantes:  44.553. 

População indígena: 29.017. 

Área territorial: 109.181,240 km². 
 Fonte: dados obtidos das respectivas PLPC e IBGE, 

 2012; 2017. 

 

 A lei nº 145/2002, que cooficializou o nheengatu, o baniwa e o tukano, no 

município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, contemplou o uso das 

línguas não apenas em serviços públicos, nas modalidades oral e escrita (atendimento ao 

públicos/documentação pública/meios de comunicação), como também estabeleceu 

normas relativas ao ensino (apoio e incentivo ao aprendizado das línguas/ línguas 

asseguradas em escolas indígenas). Essas diretrizes se tornaram ainda mais específicas 

com a lei nº 210/2006, a qual dispõe sobre a regularização da PLPC das três línguas. 

Esta lei estipulava prazos específicos para o movimento de adequação bilíngue, 
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abrangendo ações ligadas a provas de concurso, sinalização pública, placas de trânsito, 

letreiros, outdoors, folders, panfletos, placas, publicidades em espaços públicos, 

cardápios, capacitação de tradutores, implantação de uma rádio comunitária, 

publicidade pública e privada, atuações administrativas, atuação policial, instituições 

privadas, associações e igrejas.  

Sobre a PLPE de línguas indígenas, a regularização da PLPC prescreve a 

destinação de recursos para assegurá-las em todo o sistema escolar, sejam elas federais, 

estaduais ou municipais, e para a produção de materiais didáticos próprios. 

Salientamos que o PME de São Gabriel da Cachoeira (AM) é o único documento 

do gênero a citar não apenas o fato de as línguas nheengatu, baniwa e tukano serem 

cooficializadas em âmbito municipal, como também o único a desenvolver estratégias 

específicas ligadas ao seu ensino. A título de exemplo, uma das estratégias previstas 

pelo PME é: 

 

 
7.32 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 

educação escolar para as escolas do Município (sede e comunidades 

indígenas), incluindo os conteúdos culturais correspondentes às diferentes 

realidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e das 

línguas co-oficiais (nheengatu, tukano e baniwa) na sede e a língua materna 

em cada comunidade de acordo com a política linguística das populações, 

produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para 

os (as) alunos (as) com deficiência (PMESGC, 2015, p.81) 

 

 

Além disso, esse município, por meio do seu PME (PMESGC, 2015), também se 

compromete, por intermédio das Estratégias 22.42 e 22.43 a:  

(a)―vincular a lei da cooficialização das línguas Nheengatú, Tukano e Baniwa 

[...] a uma secretaria municipal, com objetivo de implementar a lei e fazer funcionar o 

Conselho Municipal de Política Linguística‖; 

(b)―proceder através de forma participativa como seminários e conferência 

municipal de línguas cooficiais, com ampla participação‖; 

(c)―garantir que a Secretaria Municipal de Educação se adeque em caráter de 

urgência à lei da cooficialização das línguas Nheengatú, Tukano e Baniwa [...] 

reconhecendo a importância desta lei para valorização destas 3 (três) línguas indígenas‖;  

(d)―prover informações e aceitar documentação nas 4 (quatro) línguas oficiais do 

município Nheengatú, Tukano, Baniwa e Português‖. 
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Blanchet (2011) destaca dois processos importantes à PL, são eles: o processo 

histórico de construção nos espaços sociais simbólicos e práticos, e o processo de 

ensino em grande escala. O primeiro se insere no quadro de políticas que consistem em 

organizar o lugar dos recursos linguísticos em uma sociedade, enquanto o segundo se 

configura na inserção do ensino das línguas em suas estruturas educativas. Nesse 

âmbito, para o autor, a difusão de uma língua se dá por meio de dois canais 

complementares, pelo viés das PL, mais especificamente das decisões de tornar 

obrigatório o uso de uma língua, e pelo canal didático, particularmente por meio de seu 

ensino. 

Assim, o comprometimento do município de São Gabriel da Cachoeira, 

mediante ações linguísticas ligadas à implementação de um Conselho Municipal de 

Política Linguística, bem como seus esforços em fazer valer sua PLPC, é parte do 

processo histórico de construção nos espaços sociais simbólicos e práticos São-

Gabrielenses. Seus canais de difusão se relacionam ao uso da língua em seminários e 

conferências municipais de línguas cooficiais e no seu uso em informativos e 

documentações oficiais. Salientamos que as intervenções citadas se encontram no PME, 

um documento educativo regional, e a PLPC local dispõe sobre a inserção das línguas 

nos sistemas de ensino. Logo, observamos a relação do processo citado com o processo 

de ensino.  

No tocante ao PEE do Amazonas, este, assim como os demais analisados, não 

deixa de estabelecer metas e estratégias para todas as comunidades indígenas de seu 

território. Porém, cabe destacar que esse PEE é o único documento do gênero a 

mencionar uma PLPC de língua indígena. Desse modo, o estado, por meio dessa 

legislação educativa, demonstra explicitamente seu apoio a uma decisão municipal, 

declarando que a diversidade linguística reconhecida em São Gabriel da Cachoeira 

―demonstra um avanço no reconhecimento da importância do uso da língua indígena na 

comunicação e na educação dos povos indígenas‖ (AMAZONAS, p.133 e 134). 

No próximo quadro, apresentamos as PLPC para a língua guarani. O guarani 

pertence à família Tupi-guarani e possui variações dialetais (kaiowá, o mbyá e o 

nhandewa). Nos dias atuais, é falada por diferentes povos no sul da América do Sul 

(PIB, 2003). 
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Quadro 8: PLPC da língua guarani 

 

LÍNGUA GUARANI 

MUNICÍPIOS 

Tacuru (MS) 

Lei nº 848; 

Projeto de lei 009/2010. 

Habitantes:  11.284. 

População indígena: 3.637. 

Área territorial: 1.785,322 km². 

Paranhos (MS) 

(processo de cooficialização) 

Projeto de lei com número não identificado. 

Habitantes:  13.852. 

População indígena: 4.404. 

Área territorial: 1.309,156 km². 

   Fonte: dados obtidos da respectiva PLPC, PIB (2003) e 

IBGE (2010a; 2012). 

 

De forma sucinta, a lei nº 848, de 24 de maio de 2010, que cooficializa a língua 

guarani no município de Tacuru, no estado de Mato Grosso do Sul, prescreve ações 

apenas sobre o atendimento bilíngue na área de saúde e em campanhas de prevenção de 

doenças, além de incentivar e apoiar o seu aprendizado em escolas municipais e meios 

de comunicação.  

No que se refere ao projeto de lei do município de Paranhos, salientamos que 

não pudemos analisá-lo nesta pesquisa por não termos encontrado seu texto legislativo. 

No entanto, por meio de seu PME, poderemos analisar metas e estratégias educacionais 

e perceber se estas se ligam as suas PLPC.   

Dessa forma, o PME de Paranhos (MS) não cita a língua guarani em nenhuma de 

suas metas, sendo mencionadas apenas as línguas braile e libras como forma de atender 

às especificidades linguísticas de portadores com necessidades especiais. Porém, ao 

examinarmos as estratégias para se alcançar as metas propostas pelo documento, tendo 

como base os princípios de garantia da participação popular, cooperação federativa e 

regime de colaboração, no que se refere às línguas indígenas, o documento expõe as 

seguintes necessidades: 
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(a) o desenvolvimento e oferta de dicionário, além de material didático e 

pedagógico bilíngue para a educação infantil, próprio para as comunidades indígenas 

(estratégia 1.34);  

(b) a garantia à alfabetização de crianças da área indígena (estratégia 5.14);  

(c) o desenvolvimento da qualidade da educação bilíngue para comunidades 

indígenas (estratégia 7.6);  

(d) a garantia da oferta bilíngue (língua materna das comunidades indígenas + 

língua portuguesa) para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental 

(estratégia 7.13); 

(e) a elaboração de propostas alternativas que considerem as especificidades 

culturais e locais no atendimento escolar da população indígena (estratégia 7.22);  

(f) a realização de concursos que prevejam a inclusão de requisitos culturais e 

linguísticos em seus editais (estratégia 15.5) (PMEP, 2015);     

 

Segundo Boyer (2009), o ato político de nomear uma língua se constitui um 

poder simbólico que se liga a posicionamentos regionalistas. Assim sendo, a omissão da 

língua guarani pode caracterizar a diminuição do poder obtido por meio de uma PLPC.  

 No que se refere ao PME de Tacuru (MS), percebemos que logo na identificação 

do município há um texto onde é assinalada a cooficialização da língua guarani na 

região:  

 

 

O Município de Tacuru pertence à região Centro-oeste situado no Conesul do 

Estado de Mato Grosso do Sul a 422 quilômetros de Campo Grande, Capital 

do Estado. Além da Língua Portuguesa, o Guarani também é considerado 

língua oficial do Município [...] Devido ao número e a representatividade do 

povo indígena da etnia guarani-caiuá aldeados no Município, o guarani 

tornou-se a segunda língua oficial, ao lado da Língua Portuguesa. A Lei nº 

848, de 18 de maio de 2010, determina que os serviços públicos básicos na 

área de saúde e as campanhas de prevenção de doenças prestem informações 
em guarani e em português. Para a efetivação da Lei em questão a Prefeitura 

Municipal de Tacuru deve apoiar e incentivar o ensino da língua guarani nas 

escolas da rede municipal, bem como a utilização dos meios de comunicação 

disponíveis para divulgar informações em guarani e difundir o seu uso para a 

sociedade em geral. A Lei estabelece também que nenhuma pessoa poderá 

ser discriminada em razão da língua oficial da qual faça uso e defende o 

direito ao respeito e a valorização das variedades do guarani, como o kaiowá, 

o ñandeva e o mbya. Tacuru é a segunda cidade do país a adotar oficialmente 

um idioma indígena. A oficialização do idioma guarani como segunda língua 

oficial beneficiará também os imigrantes paraguaios que moram no 

Município (TACURU, 2015, p. 9-10). 
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Podemos observar no texto acima um alinhamento com a DUDL (1996), art. 3º, 

quando esta afirma que os direitos individuais devem ser exercidos em situações ligadas 

ao reconhecimento de comunidades linguísticas e ao seu uso no domínio privado e 

público. Além disso, o fato da língua ser mencionada em um documento educacional e 

sua PLPC se comprometer a incentivar e apoiar seu aprendizado no âmbito municipal 

demonstra que ―o direito ao ensino da própria língua e da própria cultura‖, também 

mencionada pela DUDL (1996). 

A menção à PLPC, no PME de Tacuru, é coerente e se harmoniza com a 

justificativa encontrada no projeto de lei 009/2010, em que vemos a afirmação: 

―aproximadamente 30% (trinta por cento) de nossa população é indígena, usando na sua 

grande maioria a língua guarani para a comunicação‖. No entanto, ao percorrermos o 

documento, notamos que nas metas da legislação apenas uma se refere especificamente 

à língua guarani. Essa meta, voltada para o ensino fundamental, sinaliza o elevado 

número de professores sem formação superior que atuam nos anos iniciais de escolas 

indígenas. Com o objetivo de transpor esse obstáculo, o município explicita a 

necessidade do desenvolvimento de medidas colaborativas com o estado, a fim de 

garantir a formação docente (TACURU, 2015, p.27).  

Quanto ao PEE do estado do Mato Grosso do Sul, percebemos que o documento 

menciona diversas etnias presentes em seu território, bem como variedades da língua 

guarani. Acreditamos que essa menção está relacionada ao fato desse estado concentrar 

―a segunda maior população indígena do País, com 77.025 pessoas (IBGE 2010), 

distribuídas em nove etnias: Atikum, Guarani/Kaiowá, Guarani/Ñandeva, Guató, 

Kadiwéu, Kamba, Kinikinawa, Ofaié e Terena.‖ (PEEMS, 2014, p.9).  

No próximo quadro, apresentamos as PLPC da língua akwê xerente. O akwê é 

uma língua nativa divida entre os dialetos xakriabá, xavante e xerente. É falado pelos 

povos Xavantes, que vivem no centro-oeste do Brasil; pelos Xerentes, que se encontram 

no centro do estado de Tocantins; e pelos Xakriabás, presentes no estado de Minas 

Gerais. Cada etnia possui seu próprio dialeto, o qual é inteligível pelos demais (PIB, 

1999).  
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Quadro 9: PLPC da língua akwê xerente 

LÍNGUA AKWÊ XERENTE 

MUNICÍPIO 

Tocantínia (TO) 

Número de lei não identificada, sancionada 

em agosto de 2012. 

 Habitantes:  7.460. 

População indígena: 2.889.  

Área territorial: 2.601,603 km². 
   Fonte: dados obtidos da respectiva PLPC, PIB (1999)       

e IBGE (2010a; 2012). 

 

Explicitamos que, apesar da existência da cooficialização, o município de 

Tocantínia não disponibiliza essa PLPC online e, até o momento do fechamento desta 

pesquisa, a prefeitura não respondeu aos e-mails enviados. Dessa forma, a análise do 

texto de sua lei de cooficialização não pode fazer parte deste trabalho. No entanto, em 

seu PME não encontramos nenhuma alusão a sua PLPC, bem como metas e estratégias 

relativas a essa língua de forma específica. Todavia, tanto o povo xerente quanto sua 

reserva indígena são citados nos aspectos geográficos e nos atrativos típicos regionais. 

Quanto ao PEE do estado de Tocantins, este não menciona a língua cooficializada no 

município de Tocantínia, porém alude a dificuldades e diretrizes relativas ao ensino de 

comunidades indígenas em seu território.  

Apresentamos abaixo o quadro sobre a PLPC das línguas macuxi e wapichana. 

A língua macuxi pertence a família linguística Jê, sendo falada por povos que habitam 

hoje o território situado entre as cabeceiras dos rios Branco e Rupununi. Desse modo, 

encontram-se hoje no norte do estado de Roraima (140 aldeias) e do distrito guianense 

(50 aldeias) (PIB, 2004). No que se refere à língua wapichana, esta pertence à família 

linguística Aruak, sendo falada por indígenas que habitam a região leste do estado de 

Roraima (PIB, 2008). 
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. Quadro 10: PLPC da língua macuxi e wapichana 

 

LÍNGUAS MACUXI E WAPICHANA 

MUNICÍPIOS 

Bonfim (RR)  

Lei nº 211/2014.  

 Habitantes:  11.945. 

População indígena: 4.648. 

Área Territorial: 8.095,421 km². 

Cantá (RR) 

 Lei nº 281/2014. 

Habitantes: 16.877. 

População Indígena: 1.729. 

Área territorial: 7.664,831 km². 

 Fonte: dados obtidos das respectivas PLPC, PIB (2004) e  

 IBGE (2010a; 2012). 

 

A PLPC das línguas macuxi e wapichana versam sobre ações linguísticas em 

serviços públicos e destacam o mesmo apoio e incentivo ao ensino de ambas as línguas 

cooficializadas. Porém, enquanto a lei nº 281/2014, no município de Cantá, estabelece o 

prazo de 5 anos, a contar de 2015, para a efetivação de suas ações, a lei nº 211/2014, do 

município de Bonfim, não menciona um tempo estipulado para as implantações. 

Entretanto, constatamos que seus PME não mencionam sua PLPC ou explicitam metas e 

estratégias educativas ligadas à valorização e proteção dessas línguas. 

 Dessa forma, assim como observado no município de Paranhos, analisado 

anteriormente, notamos que os PME em questão não aludem as suas PLPC, referindo-se 

apenas às comunidades indígenas em geral. Além disso, esses planos educacionais 

também destacam questões relacionadas à necessidade da elaboração de materiais 

didáticos específicos para a realidade indígena, à carência de capacitação profissional 

para atuação em escolas bilíngues e à ausência de um currículo escolar que contemple a 

cultura local. 

No que tange ao PEE do estado de Roraima, em que dois municípios 

cooficializaram duas línguas indígenas, o documento não cita as PLPC presentes em seu 

território, apesar de suas diretrizes dialogarem com os PME de Cantá e Bonfim. Logo, 

suas metas e diretrizes citam as mesmas dificuldades encontradas nos PME abordados e, 

como eles, se relacionam às comunidades indígenas de modo geral.  
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Assim, notamos que apenas um estado mostra o seu apoio à política linguística 

em prol da diversidade encontrada em seu próprio território, mediante sua menção em 

um documento educacional de âmbito estadual. Essa ação pode indicar a falta de 

diálogo entre os dois entes federados. Ademais, observamos ainda a ausência de metas e 

estratégias educacionais para línguas indígenas cooficializadas em municípios na grande 

maioria de PME locais. Isso constitui uma contradição interna, visto que todas as PLPC 

de línguas indígenas municipais expressam compromissos ligados não apenas à inserção 

dessas línguas no meio público como também no educativo. 

A fim de resumir a articulação entre as propostas dos diferentes planos 

educacionais regionais e a gestão das línguas presentes em comunidades linguísticas 

indígenas, sintetizamos os dados obtidos por meio de duas figuras. 

A primeira figura abaixo nos mostra a quantidade e quais línguas indígenas são 

citadas em PME locais: 
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Figura 2: Línguas indígenas citadas no PME 

 

 

 

 

 Fonte: dados extraídos das respectivas PLPC e PME dos entes federados citados. 

    Legenda:  

 

 

 

 

 

  

  

  

Língua cooficializada, ou em processo de cooficialização, não citada no PME; 

  Língua cooficializada, ou em processo de cooficialização,  citada no PME; 

Língua cooficializada citada na PME, sem formulação de metas/estratégias 

ESTADOS  MUNICÍPIOS  LÍNGUAS  
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A segunda figura, exposta a seguir, refere-se ao apoio dado à PLPC municipal. 

Nela observamos que apenas um estado cita a PLPC encontrada em seu território. 

 

Figura 3: Línguas indígenas citadas no PEE 

 

 

 

  Fonte: dados extraídos das respectivas PLPC e PEE dos entes federados mencionados. 

  Legenda:  

 

 

 

 

Para Coste (2008), é comum que as políticas linguísticas apresentem objetivos 

vagos ou de caráter múltiplo. Acreditamos que esses objetivos, muitas vezes ocultados 

pelo discurso, podem ser observados por meio dos diferentes termos empregados no 

texto legislativo.  

Assim, ao nos atentarmos às PLPC de línguas indígenas, perceberemos uma 

pequena alteração nos textos capaz de modificar o grau de efeitos elencados por 

cooficializações. Na PLPC do município de São Gabriel da Cachoeira (lei nº145, de 11 

de dezembro de 2002) vemos no art. 2º a frase: ―o status de língua co-oficial, concedido 

ESTADOS  LÍNGUAS  

  

  

Língua cooficializada citada no PEE; 

Língua cooficializada não citada no PEE. 
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por esse objeto, obriga o município‖ (grifo nosso). No município de Bonfim, em sua 

PLPC (lei nº 211/2014, de dezembro de 2014), também no art. 2º, notamos uma frase 

similar: ―o status de línguas cooficial concedido por esse objeto, obriga o município‖ 

(grifo nosso). O mesmo ocorre na PLPC do município de Cantá (lei nº 281/2014, de 25 

de março de 2015), quando notamos a formulação de seu art. 2º: ―o status de língua 

cooficial concedido por esse projeto obriga o Município‖ (grifo nosso). Porém, ao 

observarmos a PLPC do município de Tacuru (lei nº 848, de 24 de maio de 2010), em 

seu art. 2º, vemos: ―o status de língua cooficial concedido por este objeto, autoriza o 

Município‖ (grifo nosso). O uso do verbo autorizar se difere em muito do compromisso 

explícito expresso pelo verbo obrigar, visto que a autorização não garante a ação. Dessa 

forma, a autorização não compele a ação, abrindo espaço para uma escolha a ser feita no 

âmbito da execução prática dos elementos ligados à PLPC. 

Outro aspecto que nos chama a atenção é o fato de todas PLPC de línguas indígenas 

assinalarem a proibição da discriminação de qualquer manifestação em uma das línguas 

cooficializadas. Essa discriminação é chamada por Blanchet (2016) de glotofobia. Para 

este autor, a glotofobia possui uma dimensão social, sendo definida como a exclusão do 

acesso a direitos ou recursos ligados à vida pública, à educação, ao emprego, entre 

outros direitos. Tal discriminação em relação ao uso da língua materna pode provocar 

nos falantes um sentimento de humilhação ou de intimidação, gerando aos sujeitos uma 

insegurança linguística. Calvet (2002, p. 72) aponta que ―há insegurança linguística 

quando os falantes consideram seu modo de falar pouco valorizado e têm em mente 

outro modelo, mais prestigioso, mas que não praticam‖. 

No que se refere à abrangência territorial e à população contemplada pela PLPC 

de línguas indígenas, Oliveira afirma: 

 

 

O projeto de cooficialização iniciou pelo caso das línguas indígenas e pela 

opção pelo nível municipal, porque não há nenhuma língua indígena com 

número de falantes elevado, com ocupação territorial em área tal e com força 

política suficiente para garantir uma oficialização em nível federal [...]. Em 

nível municipal, entretanto, a realidade é diferente: em muitos municípios do 

Brasil, provavelmente mais de 20, numa contagem preliminar, a população 

indígena é majoritária ou constitui uma parte significativa da população e 
consequentemente dos eleitores (OLIVEIRA, 2015, p. 27). 
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A citação relaciona a ocupação territorial e o número de falantes ao tamanho da 

força política, remetendo-nos ao princípio de territorialidade e de personalidade 

expostos por Hamel (1993). Para o autor, a territorialidade é ligada ao fato de um 

indivíduo possuir e exercer o direito de se expressar em uma língua reconhecida dentro 

de um território limitado, enquanto a personalidade se refere ao direito de utilizá-la em 

todo um país. Logo, o primeiro princípio prevê um direito local, como aquele obtido por 

meio das PLPC, à medida que o segundo pressupõe um direito nacional. Esses 

princípios regem planificações.  

Observamos nos quatro quadros presentes neste capítulo que: a cidade de São 

Gabriel da Cachoeira (AM), possuidora de uma área territorial de 109.181,240 km², o 

número populacional de indígenas é cerca de 29.017 pessoas, correspondendo a 65,12% 

dos habitantes totais; o município de Tacuru (MS) tem 1.785,322 km² e possui uma 

população indígena de 3.637 pessoas, cerca de 32,23% de sua população total; o 

município de Paranhos (MS), com 1.309,156 km², tem sua população indígena de 4.404 

pessoas, correspondendo a 31,79% da população local; o município de Tocantínia (TO) 

possui por volta de 2.889 indígenas, cerca de 38,72% de sua população total, distribuída 

em 2.601,603 km²; o município de Bonfim (RR) conta com cerca de 4.648 indígenas, 

38,91% de sua população total, em um território de 8.095,421 km²; e o município de 

Cantá conta com 7.664,831 km² e possui cerca de 1.729 indígenas, 10,24% de seus 

habitantes. Dessa forma, esses dados foram decisivos para a oficialização de línguas 

indígenas em âmbito municipal.  

No subcapítulo a seguir analisaremos as PLPC de línguas de imigrantes, bem 

como sua relação com metas e diretrizes educacionais, seguindo o mesmo roteiro 

investigativo realizado com as línguas indígenas. 

 

 

3.3.3 As PLPC de línguas de imigrantes  

 

A primeira língua de imigração a ser cooficializada no Brasil foi o pomerano, no 

município de Pancas (lei municipal nº 987, de 27 de julho de 2007), no Espírito Santo. 

Hoje, seis cidades têm o pomerano como língua cooficial. São elas: Laranja da Terra 

(lei nº 510, de 27 de junho de 2008), Santa Maria de Jetibá (lei nº 1136, de 26 de junho 

de 2009), Vila Pavão (lei nº 671/2009) e Domingos Martins (lei nº 59/2011), todas 
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também no estado do Espírito Santo, e Canguçu (lei nº 3473/2011), no estado do Rio 

Grande do Sul (ANEXO I).  

Outras três línguas cooficializadas são: o talian, o hunsruckisch e o alemão. O 

talian se encontra nos municípios de Serafina Corrêa (lei nº 2615, de 13 de novembro de 

2009), de Flores da Cunha (lei municipal nº 3.180, de 27 de abril de 2015) e de Ivorá 

(lei municipal nº 1.307, de 23 de março de 2018), no estado do Rio Grande do Sul 

(ANEXO J); o hunsruckisch nos municípios de Antônio Carlos (lei  nº 132/2010), no 

estado de Santa Catarina, e Santa Maria do Herval (número de lei não identificado), no 

estado do Rio Grande do Sul (ANEXO K); já a língua alemã se encontra cooficializada 

em Pomerode (lei nº 2251, de 1º de setembro de 2010), no estado de Santa Catarina 

(ANEXO L). 

Ao observarmos os locais onde essas PLPC foram implementadas, percebemos 

que as ações em cooficialização de línguas de imigrantes estão centralizadas nos estados 

do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina, isto é, apenas três estados; os 

únicos onde também localizamos PLPC de línguas de imigrantes a nível estadual 

(ANEXOS M, N e O). 

Com vistas a uma síntese das PLPC de línguas de imigração existentes hoje, 

apresentaremos os dados nos quadros 10,11, 12 e 13 a seguir. O quadro 10 apresenta as 

PLPC para a língua pomerana. O pomerano é uma língua falada em algumas regiões do 

Brasil e foi trazida, no século XIX, pelos imigrantes provenientes da Pomerânia. 

Atualmente, além da cooficialização, é possível observar um engajamento por parte dos 

falantes para a promoção e revitalização desse idioma.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18Os dados disponibilizados foram elaborados com base em algumas informações fornecidas pelo IBGE 

(2017). 
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Quadro 11: PLPC da língua pomerana 

 

LÍNGUA POMERANA  

MUNICÍPIOS 

(processo de cooficialização) 

ESTADO 

(processo de patrimonialização) 

Pancas 

Lei nº 987/2007. 

Habitantes: 23.697. 

Área territorial: 829,951 km². 

 

Laranja da Terra 

Lei nº 510/2008. 

Habitantes: 11.457. 

Área territorial: 458,37 km². 

 

Santa Maria de Jetibá 

Lei nº 1136/ 2009. 

Habitantes: 39.928. 

Área territorial: 735,267 km². 

 

Vila Pavão 

Lei nº 671/2009. 

Habitantes: 9.459. 

Área territorial: 433,257 km². 

 

Domingos Martins 

Lei nº 59/2011. 

Habitantes: 34.757. 

Área territorial: 1.229,212 km². 

 

 

Espírito Santo 

Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) nº 11/2009 - Emenda 

Constitucional nº 64/11. 

 

 

Canguçu 

Lei nº 3473/2011. 

Habitantes: 56.103. 

Área territorial: 3.525,293 Km². 

Rio Grande do Sul 

Não há patrimonialização da língua 

pomerana 

Fonte: dados obtidos das respectivas PLPC e IBGE, (2010a, 2012; 2017). 

 

Observamos, no quadro 10, a extensão territorial da abrangência da PLPC para a 

língua pomerana. Os dados apontam que ela é cooficializada em seis municípios, 

totalizando uma área de 7.211,35 km², atingido em tese cerca de 175.401 pessoas. 

Porém, só encontramos registro de sua patrimonialização no estado do Espírito Santo.   

Percebemos uma planificação linguística pública nos municípios brasileiros que 

possuem comunidades de fala pomerana. Essa planificação foi traduzida por uma ação 

educativa através do Programa de Educação Escolar Pomerana (PROEPO), consolidado 
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em 2005 no estado de Espírito Santo e, posteriormente, nos estados de Rondônia, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

Quanto às leis de cooficialização de âmbito municipal, aquelas que se referem à 

língua pomerana em muito se assemelham, sendo algumas cópias exatas uma das 

outras. Destacamos que todas enfatizam a obrigatoriedade do ensino do pomerano, 

associando essa determinação ao seu status de língua cooficial (ANEXO I). Alguns 

municípios recorrem à LDB para fazer prevalecer o ensino do pomerano no sistema 

educacional. Trata-se do caso dos municípios de Pancas (ES), por meio da lei nº 

987/2007, e de Canguçu (RS), por intermédio da lei nº 3473/2010. 

As duas leis se apoiam nos art. 26 e 28 da lei federal 9394/96 (LDB). O antigo 

art. 26, modificado pela lei nº 12.796/2013, afirmava que:  

 

 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela (BRASIL, 1996)19. 
 

 

Quanto ao artigo 28 da LDB, ele deixa claro a necessidade de uma adaptação 

curricular e metodológica mediante uma organização escolar diferenciada, capaz de 

levar em consideração a população rural ali presente e a sua realidade, o que se faria por 

meio da inclusão do aspecto linguístico comum a essa comunidade linguística. 

Entretanto, a cooficialização do município de Pancas afirma que: 

 

 

§ 2º. O ensino da Língua Pomerana nas escolas de Ensino Fundamental e 

Médio que integram a Rede Estadual de Ensino, que se localizam nas 

Regiões do Município de Pancas-ES habitadas por descendentes de 
Pomeranos, é facultativo e poderá ser realizado através de convênio com o 

Município de Pancas (PANCAS, 2007). 

 

 

Quanto ao município de Canguçu (RS), este declara: 

 

                                                
19 Com a nova redação dada pela lei nº 12.796, de 2013, o art. 26 da LDB estabelece: ―Art. 26. Os 

currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 

parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)‖. 
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Art 3º - Fica introduzida a disciplina de língua pomerana no currículo escolar 

da Rede Municipal de Ensino, nas escolas localizadas nas regiões do 

município em que predominam a população descendente de pomeranos. 

[...]   

§ 2º O ensino da língua pomerana nas escolas da rede estadual de ensino, que 

se localizam nas regiões do município habitadas por descendentes 

pomeranos, poderá ser realizado através de convênio com o município. 

[...] 

§ 4º O ensino da língua pomerana será optativo aos alunos, podendo estes 

escolher por outra língua estrangeira já oferecida no currículo da Rede 
Municipal de Ensino (CANGUÇU, 2015). 

 

 

 No texto da lei de Pancas, percebemos uma brecha em relação à escolha do 

ensino da língua nas escolas, por meio da palavra ―facultativo‖, não havendo uma 

explanação sobre a quem cabe a decisão da escolha. Quanto ao município de Canguçu, a 

redação de sua lei é muito mais explicativa. Nela também percebemos a inclusão da 

língua pomerana em escolas municipais, de regiões onde se encontram descendentes de 

pomeranos, e em escolas estaduais, por convênio com o município. Mas, o poder de 

escolha recairia, em tese, sobre o aluno, que poderá optar entre uma língua estrangeira 

já ofertada no município ou o pomerano. 

Se por um lado a lei nº 987/2007 do município de Pancas (ES) trata apenas de 

questões educacionais, as demais associam o processo de cooficialização a outros 

aspectos da vida cotidiana dos cidadãos.  

A lei nº 510/2008 do município Laranja da Terra (ES) estabelece o emprego da 

língua pomerana nos serviços públicos de atendimento ao público, nas repartições 

públicas, em campanhas publicitárias institucionais e nos meios de comunicação, apesar 

de citar a validade das atuações administrativas feitas unicamente na língua portuguesa. 

No que se refere às leis nº 1136/2009, do município de Santa Maria de Jetibá (ES); nº 

671/2009, do município de Vila Pavão (ES); e a nº 59/2011, do município de Domingos 

Martins (ES), todas preveem as mesmas determinações referentes ao atendimento e 

mensagens ao público, às campanhas publicitárias e institucionais, aos avisos, nas 

placas indicativas de ―ruas, praças e prédios públicos‖ e nas comunicações de interesse 

público.  

No que se refere ao estado do Espírito Santo, uma particularidade presente em 

sua patrimonialização linguística é o fato dessa medida incluir em sua Constituição 

estadual de 1989 não apenas o pomerano, mas também a língua alemã. A justificativa 
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apresentada para a patrimonialização se baseia no fato de a língua pomerana ser 

utilizada em variados contextos em diversas comunidades desse estado. Além disso, de 

acordo com dados expostos pelo documento citado, 70% da população Pomerana do 

país estaria agrupada no Espírito Santo (ANEXO M AVULSOS DA 45ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 01.06.2011). 

Em relação à lei nº 3473/2010, do município de Canguçu (RS), percebemos uma 

preocupação em ―identificar, propor e estimular ações de capacitação de recursos 

humanos no ensino e divulgação da língua pomerana‖ (CANGUÇU, 2015). Essa 

preocupação pode ser traduzida, em termos de instrumentos de planificação linguística, 

em formações de professores de língua pomerana e em divulgação de pesquisas sobre o 

pomerano. 

O Talian é uma das autodenominações para a língua de imigração italiana falada, 

principalmente, no nordeste do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso 

e Espírito Santo. Essa língua tem origem nos dialetos das regiões do Vêneto, Trentino-

Alto, Friuli-Venezia Giulia, Piemontes, Emilia-Romagna e Ligúria. 

 

Quadro 12: PLPC da língua talian 

 

LÍNGUA TALIAN  

MUNICÍPIOS 

(processo de cooficialização) 

ESTADO 

(processo de patrimonialização) 

Serafina Corrêa 

Lei nº 2615/2009. 

Habitantes:  16.184. 

Área territorial: 163,283 km². 

 

Flores da Cunha 

Lei nº 3.180/2015. 

Habitantes:  29.603. 

Área territorial: 272,605 km². 

 

Ivorá  

Lei nº 1.307/2018. 

Habitantes: 2.104. 

Área territorial: 122,930 km². 

 

 

 

 

Rio Grande do Sul 

Lei nº 13.178. 

 

 

Municípios de Santa Catarina 

Não há cooficialização da língua talian. 
Santa Catarina 
Lei nº 14.951. 

Fonte: dados obtidos das respectivas PLPC, IBGE (2010a; 2012). 
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Conforme anteriormente explicitado, a lei nº 3473/2010 do município de 

Canguçu (ES) apresenta uma preocupação referente à formação de professores para a 

língua pomerana. Tal posicionamento é similar ao encontrado nas PLPC do talian nos 

municípios de Serafina Corrêa (lei nº 2.615/2009), Flores da Cunha (lei nº 3.180/2015) 

e Ivorá (lei nº 1.307/2018). Essas reflexões acerca da capacitação profissional trazem 

consequências para a planificação do ensino das línguas de imigrantes, pois não há 

implementação de políticas públicas educacionais sem professores.  

Uma segunda similaridade observada em todas as PLPC da língua talian é que, 

assim como as PLPC de língua pomerana analisadas acima, essas legislações descrevem 

ações linguísticas ligadas não apenas às políticas linguísticas do setor educacional, ―por 

meio de processos de educação formal, informal e não formal‖ (Anexo I e J), como 

também àquelas relacionados à política de âmbito público, tais como as campanhas 

publicitárias institucionais, os serviços públicos básicos de atendimento à população e a 

interação com outros municípios.  

No que se refere às políticas de patrimonialização da língua talian, de âmbito 

estadual, percebemos que a lei nº 14.951, do estado de Santa Catarina, se pauta no art. 

9º, incisos III e IV, e no art.173º, parágrafo único, inciso I, da Constituição de seu 

estado de 1989.  O art. 9º dessa Constituição estadual explicita que: 

 

 

9º O Estado exerce, com a União e os Municípios, as seguintes competências:  

[...] 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos;  

 IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 

de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural [...] (SANTA 

CATARINA, 2009a). 

 

 

Assim, a lei n.º 14.951/2009 equipara o talian a ―obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural‖, mostrando o seu grau de importância representativa para 

todo o estado. Da mesma maneira, o artigo 173º, parágrafo único, inciso I, da mesma 

Constituição, ao dissertar sobre o tema ―Cultura‖, deixa claro que:   

 

 

Art. 173º 
 — O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional e catarinense.  
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Parágrafo único. A política cultural de Santa Catarina será definida com 

ampla participação popular, baseada nos seguintes princípios:  

 I - incentivo e valorização de todas as formas de expressão cultural [...] 

(SANTA CATARINA, 2009a). 

 

 

Dessa forma, sendo representado como um bem cultural catarinense histórico, o 

idioma talian deveria ser incentivado e valorizado como uma forma de expressão em 

toda a região. No entanto, notamos que outras línguas de imigrantes são cooficializas 

em seu território, tais como o hunsruckisch e o alemão. A lei nº 14.951/2009 é breve e 

não chega a especificar de forma abrangente os motivos de o talian ser o único idioma 

citado diretamente pelo estado de Santa Catarina. Na realidade, as justificativas se 

encontram pormenorizadas no seu projeto de lei nº 331/09 e se pautam no fato de o 

talian se ligar ―às origens da formação étnica de Santa Catarina‖; ser um ―idioma falado 

por um milhão de pessoas no Brasil‖; possuir ―publicações literárias e didáticas, tais 

como cartilhas, dicionários e livros de gramática‖; e ser, segundo o IPOL, uma das 

cerca de 210 línguas, além do nosso português oficial, utilizadas no Brasil (SANTA 

CATARINA, 2009c).  

O Rio Grande do Sul é um segundo estado a patrimonializar a língua talian. Esse 

estado o faz por meio da lei nº 13.178/2009 e justifica essa medida via artigos 221, 222 

e 223 de sua própria Constituição de 1989. A Constituição do estado do Rio Grande do 

Sul de 1989 declara: 

 

 

Art. 221. Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado: 

[...] 
III - o amplo acesso a todas as formas de expressão cultural, das populares às 

eruditas e das regionais às universais;  

IV - o apoio e incentivo à produção, difusão e circulação dos bens culturais; 

V - o acesso ao patrimônio cultural do Estado, entendendo-se como tal o 

patrimônio natural e os bens de natureza material e imaterial portadores de 

referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade rio-grandense, incluindo-se entre esses bens: [...] 

 

Art. 222. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, protegerá o 

patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamentos, desapropriações e outras formas de acautelamento e 
preservação.  

§ 1.º Os proprietários de bens de qualquer natureza tombados pelo Estado 

receberão incentivos para preservá-los e conservá-los, conforme definido em 

lei.  

§ 2.º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da 

lei. 



123 

 

 

 

 § 3.º As instituições públicas estaduais ocuparão preferentemente prédios 

tombados, desde que não haja ofensa a sua preservação. 

Art. 223. O Estado e os Municípios manterão, sob orientação técnica do 

primeiro, cadastro atualizado do patrimônio histórico e do acervo cultural, 

público e privado. (RIO GRANDE DO SUL, 1989) 

 

 

Assim, a Constituição estadual do Rio Grande do Sul, em conformidade com o 

texto de sua lei nº 13.178/2009 de patrimonialização da língua talian, percebe a língua 

de imigrantes como um direito cultural. Logo, o talian passa a ser representado como 

uma expressão cultural regional, e o estado passa a ter o dever de incentivar a sua 

―difusão e circulação‖, bem como possibilitar o seu acesso e proteger esse bem imaterial 

por meio de ―inventários, registros, vigilância, tombamentos, desapropriações e outras 

formas de acautelamento e preservação‖ (RIO GRANDE DO SUL, 1989). 

Quanto ao hunsrückisch, em português hunsriqueano, esta é a língua dos 

imigrantes provenientes da região do Hunsrück, centro-oeste da Alemanha. Segundo 

Altenhofen (2013), trata-se de uma variedade dialetal de descendentes de imigrantes 

alemães e, para este autor, a política de nomeação e de cooficialização é importante para 

da existência jurídica, visibilidade e identidade à língua. 

 

Quadro 13: PLPC da língua hunsruckisch 

 

LÍNGUA HUNSRUCKISCH 

MUNICÍPIOS 

(processo de cooficialização) 
ESTADO 

(processo de patrimonialização) 

Santa Maria do Herval 

Número de lei não identificado
20

 

Habitantes:  6.358. 

Área territorial: 139,7 km². 

Rio Grande do Sul 

Lei nº 14.061/2012. 

Antônio Carlos 

Lei nº 132/2010. 

Habitantes:  8.327. 

Área territorial:  233,574 km². 

Santa Catarina 
Não há patrimonialização da língua  

hunsruckisch. 

Fonte:  dados obtidos das respectivas PLPC, IBGE (2010a; 2012). 

 

A lei nº 132/2010, que cooficializa o hunsrik no município de Antônio Carlos 

(SC), não fornece nenhuma diretriz ou pormenor acerca do que acarretaria o seu status 

                                                
20 Ressaltamos que o número da PLPC de Santa Maria do Herval não foi encontrado, nem seu texto 

enviado pelo município até o final desta pesquisa. Por este motivo, não pudemos analisá-la. 
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de língua cooficial no território em questão. Dessa forma, esta PLPC declara apenas que 

sua cooficialização objetiva ―incentivar e apoiar o aprendizado e o uso da língua nas 

escolas da rede pública municipal‖ (ANTÔNIO CARLOS, 2015).  

No que diz respeito às legislações estaduais, percebemos sua patrimonialização 

linguística apenas no Rio Grande do Sul, pela lei nº 14.061/2012. Porém, 

diferentemente da patrimonialização da língua talian (lei nº 13.178/2009), seu texto não 

apresenta nenhuma justificativa para sua inclusão, seja por artigos de sua própria 

Constituição ou quaisquer outros pautados em documentação diversa. 

Em relação à língua alemã, ela é a língua de imigrantes de origem alemã, suíça, 

russa (região do Volga), polonesa e austríaca que se estabeleceram no Brasil na primeira 

metade do século XIX. O idioma é utilizado em regiões dos estados do Paraná (Rio 

Negro, Ponta Grossa, Rolândia, Entre Rios), Santa Catarina (Blumenau, Joinville, São 

Francisco do Sul, Brusque, Itajaí, Pomerode, São Bento), Espírito Santo (Santa 

Leopoldina) e Rio Grande do Sul (São Leopoldo, Santa Augusta, São Lourenço, 

Lageado e Montenegro). 

 

Quadro 13: PLPC da língua alemã 

 

LÍNGUA ALEMÃ  

MUNICÍPIOS 

(processo de cooficialização) 
ESTADO 

(processo de patrimonialização) 

Pomerode 

Lei nº 2251/2010. 

Habitantes:  32.334. 

Área territorial: 214,727 km². 

 

Santa Catarina 
Não há patrimonialização da língua alemã. 

Municípios de Espírito Santo 

Não há cooficialização da língua alemã. 

Espírito Santo  

PEC nº 11/2009 - Emenda Constitucional 

nº 64/11. 
Fonte: dados obtidos das respectivas PLPC, IBGE (2010a; 2012). 

 

A lei nº 2251/2010, que cooficializa a língua alemã no município de Pomerode 

(SC), propõe ações relativas ao estímulo do aprendizado da língua nas escolas 

municipais, bem como seu uso no ―atendimento ao público‖, nas placas de sinalização 

do trânsito e nas indicativas de rotas aos bairros e cidades vizinhas; em materiais 

publicitários.                                        
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No que concerne à patrimonialização linguística do alemão em Espírito Santo, 

percebemos que a justificativa para a sua introdução na Constituição do estado se pauta 

no fato desta língua ser ―ainda uma realidade presente [...] no qual um quarto da 

população tem como antepassados imigrantes alemães‖ (PEC nº 11/2009 – Anexo M).  

De acordo com a PEC nº11/2009, atualmente existem apenas algumas localidades com 

pessoas que falam fluentemente a língua alemã/pomerana, surgindo assim a 

necessidade de sua preservação e desenvolvimento. Tornar a língua alemã um 

patrimônio se tornaria, então, ―uma forma de redescobrir a dimensão do valor desta 

língua e desconstruir preconceitos para recuperar o seu prestígio‖ (ANEXO M 

AVULSOS DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.06.2011). 

No que diz respeito à língua alemã: 

 

 

Sobretudo, é preciso que se possibilite a cada nova geração à apreensão da 

língua dialetal, em seio familiar, e posteriormente o acesso à língua alemã-

padrão através do ensino formal, para que ela possa expandir a sua 

capacidade de comunicação-expressão nesse idioma (ANEXO M AVULSOS 

DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.06.2011). 
 

 

Logo, notamos aqui uma aparente vontade estatal em estabelecer uma política 

linguística que preveja a aquisição e o acesso à língua alemã, em consonância com a 

realidade presente no contexto social que rodeia o território em questão. 

Sériot (2010, p. 231) salienta que o discurso das leis de cooficialização estão em 

um incessante ―deslizar entre o ser e o dever ser‖ impressas no emprego de palavras tais 

como:  considerar, reconhecer, declarar, proclamar e outros. De acordo com o autor, 

esses verbos não envolvem propriamente uma ação, mas possuem um papel 

argumentativo positivo nas representações oficiais do governo. Dessa forma, ao 

considerarmos as PLPC das línguas de imigrantes brasileiras expostas nos quadros 

acima, podemos realizar uma análise por meio da significação dos verbos presentes nas 

legislações citadas. 

Os verbos mais utilizados nas diferentes políticas linguísticas de cooficializações 

de línguas de imigração nacionais são: produzir incentivar, apoiar, manter, produzir, 

adotar, oferecer, estimular, valorizar, destacar, criar, buscar, tutelar, priorizar, 

garantir, permitir, ensinar, resgatar, preservar, instrumentalizar, oportunizar e 
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realizar. No entanto, percebemos que esses verbos só adquirem sentido quando 

relacionados ao contexto em que estão inseridos.  

Assim, notamos que o município de Laranja da Terra, na lei nº 510/2008, em seu 

art. 2º, declara: ―O status de língua co-oficial concedido pela presente Lei, fica o 

município comprometido a‖ (grifo nosso). Já os municípios de Santa Maria de Jetibá, na 

lei nº 1136/2009; de Vila Pavão, na lei nº 671/2009 e de Canguçu, na lei nº 3473/2010, 

citam, em seu art. 2º: ―A co-oficialização da língua pomerana obriga o município a” 

(grifo nosso). Quanto aos municípios de Serafina Corrêa, na lei nº 2.615/2009, de Flores 

da Cunha, na lei nº 3.180/2015, e de Ivorá, na lei nº 1.307/2018, estes mencionam que: 

―O status de língua co-oficial concedido por esta Lei permite ao Município” (grifo 

nosso). No que concerne ao município de Pomerode, por meio da lei nº 2251, de 1º de 

setembro de 2010, este afirma que: ―Administração Municipal observará as seguintes 

questões em razão da instituição da língua alemã como co-oficial secundária‖ (grifo 

nosso). Finalmente, com relação ao município de Antônio Carlos, em sua lei 132/2010, 

vemos: ―Fica instituído o Hunsruckish como língua cooficial no Município de Antônio 

Carlos‖ (grifo nosso). 

Portanto, compreendemos que a tentativa de valorização da herança linguística e 

cultural por meio da proteção documental, para alguns municípios, significa 

compromisso e obrigatoriedade. Nesse casos, a PLPC se ligaria a uma responsabilidade 

ou a um encargo adquirido sem possibilidade de escolha. Quanto aos termos observação 

ou instituição, percebidos na redação de algumas PLPC municipais, estes nos lembram 

o fato de se atentar ou se considerar algo ainda não decidido e nem deliberado. No 

tocante à permissão, palavra também notada em certas legislações linguísticas, ela se 

relaciona ao fato de se obter uma autorização, nos fornecendo a ideia do facultativo ou 

de uma escolha a se realizar. 

Outro dado surgido da análise linguística realizada a partir dos verbos utilizados 

nas PLPC se apresenta na lei nº 3473/2010, do município de Canguçu, no Rio Grande 

do Sul. Nela percebemos os termos ―poderão adotar‖, em seu artigo 4º, ao invés de 

―deverão adotar‖, como vemos nos art. 5º dos municípios de Santa Maria de Jetibá, Vila 

Pavão e Domingos Martins. O uso do verbo modal poder, seguido de infinitivo, retira a 

obrigatoriedade da adoção da língua cooficializada no atendimento ao público e demais 

meios de comunicação, passando a denotar o conceito de escolha ou de ação facultativa, 
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significando possibilidade, mas não obrigatoriedade. Por outro lado, o uso do verbo 

dever, no mesmo contexto, nos sugere a noção de obrigatoriedade do uso do idioma no 

atendimento ao público dentro do município em questão.  

Os quadros 10, 11, 12 e 13 nos apontam o número aproximado da população 

contemplada por PLPC de línguas de imigrantes, bem como a área territorial 

compreendida pelas mesmas. Além disso, eles nos atentam ao fato que nem todos os 

estados promovem políticas linguísticas em consonância com seus municípios ao 

escolherem línguas patrimonializadas. Logo, no âmbito da língua alemã, a mesma se 

encontra cooficializada em apenas um município do Brasil (Pomerode), não havendo 

registro de sua patrimonialização em seu estado de pertencimento (Santa Catarina), que 

vem a cooficializar apenas a língua talian. Dessa forma, a língua alemã atingiria cerca 

de 32.334 pessoas em uma área de 214,727 km². 

Quanto ao talian, percebemos a sua cooficialização em três municípios do país 

(Serafina Corrêa, Flores da Cunha e Ivorá), sendo também patrimonializado em seu 

estado de pertencimento, o Rio Grande do Sul. Assim, a PLPC do talian atinge cerca de 

47.891 pessoas em uma área total de 588,818 km². Destacamos que o processo de 

patrimonialização do talian no estado do Rio Grande do Sul possui a particularidade de 

se constituir uma inversão política não observável em nenhum outro município. O 

estado reconheceu oficialmente a língua de imigrantes antes dos municípios o fazerem, 

o que pode indicar não apenas um diálogo saudável entre as diferentes instâncias 

políticas, como também, em determinados casos, decisões estaduais ligadas às línguas 

podem influenciar decisões municipais subsequentes. Esta hipótese se relaciona 

diretamente com o texto da Constituição do Rio Grande do Sul de 1989, art. 223: ―o 

Estado e os Municípios manterão, sob orientação técnica do primeiro, cadastro 

atualizado do patrimônio histórico e do acervo cultural, público e privado‖ (RIO 

GRANDE DO SUL, 1989). 

Em relação à língua hunsruckisch, esta se encontra cooficializada em dois 

municípios (Santa Maria do Herval (RS) e Antônio Carlos (SC)). Entretanto, enquanto o 

Rio Grande do Sul patrimonializa sua língua de cooficialização, Santa Catarina, estado 

de pertencimento do município de Antônio Carlos, não o faz. Logo, o número de 

pessoas alcançadas por uma PLPC do hunsruckisch chega a 11.331.222 pessoas, em um 

espaço de 281.971,462 km².  
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No que se refere à língua pomerana, encontramos a sua cooficialização em seis 

municípios (Pancas, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá, Vila Pavão, Domingos 

Martins e Canguçu) presentes em dois estados (Espírito Santo e Rio Grande do Sul). No 

entanto, apenas um estado de pertencimento (Espírito Santo) patrimonializou a língua 

pomerana, demonstrando apoio à medida linguística tomada em seu território. 

Nas figuras a seguir, apresentamos uma síntese do número de habitantes e da 

área territorial relacionada às políticas de cooficializaçao de línguas de imigrantes.  

 

Figura 4: A população estimada 

 

Fonte: dados extraídos de IBGE (2017). 
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Figura 5: A área territorial abrangida 

 

Fonte: dados extraídos de IBGE (2017). 
 

 

As duas figuras acima nos mostram a divisão percentual, populacional e 

territorial presente nas regiões onde línguas de imigrantes foram cooficializadas. Ou 

seja, de 270.311 cidadãos, em uma área territorial de 8.391,169 km², 12% desta 

população seriam contempladas pela PLPC do alemão, falada em 3% do território total; 

6% correspondem à língua hunsruckish, presente em 4% do território; 18% se 

relacionam à língua talian, presente em 7% do território; e 65% dizem respeito à língua 

pomerana, vigente em 86% do território. Esses dados se repetem ao observarmos as 

PLPC municipais, explicitadas na figura a seguir: 
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Figura 6: Políticas linguísticas de cooficialização municipais 

 

Fonte: dados extraídos a partir do número de PLPC analisadas. 

 

De acordo com a figura acima, se observarmos o número total de políticas 

linguísticas de cooficialização em âmbito municipal existente hoje no Brasil, veremos 

que 50% correspondem à língua pomerana, 25% à língua talian, 17% à língua 

hundrickcshi e 8% à língua alemã.  

O total de línguas de imigrantes cooficializadas (quatro) pode nos parecer 

insignificante, mas se torna substancial se considerarmos o perfil de território, o número 

da população presente em cada município, as diferentes comunidades linguísticas ali 

presentes e as políticas de apoio adotadas pelos estados. Dessa forma, cada uma dessas 

políticas linguísticas compreende assim números extraordinários, não apenas por sua 

área territorial e número populacional, mas também por que cada uma delas representa 

variadas comunidades com uma identidade linguística e cultural própria. Nesse sentido, 

Boyer (2009, p. 9, 16 e 17) cita que a própria função identitária que carrega a língua de 

minoria abarca uma cultura visível politicamente, porém alvo de intervenções gerais 

paradoxais e de reivindicações, por serem frequentemente relegadas e excluídas. 

No Brasil, essa marginalização se evidencia não apenas em contextos 

linguísticos regionais como também sobre as PLPC elaboradas e justificadas 
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oficialmente em âmbito regional e o seu esquecimento em planos e metas educacionais 

que regem os seus próprios territórios. 

Desse modo, dada todas as ações linguísticas contidas nas PLPC de línguas de 

imigrantes, englobando até mesmo a menção a PLPE, bem como as diferentes 

justificativas explicitadas pelos estados que reconheceram línguas de imigração como 

um patrimônio histórico e cultural, entendemos a importância que o pomerano, o 

alemão, o hunsrikish e o talian adquirem em determinadas regiões do Brasil. Logo, 

compreendemos como lógica a sua citação nos PME e nos PEE de suas respectivas 

localidades, visto que, nas palavras da Secretaria de Educação de Santa Catarina, esses 

documentos se constituem ―um importante instrumento da política pública educacional, 

com força de lei‖ (SEDSC, 2015). 

Apesar disso, os mais novos PEE dos estados de Santa Catarina (SEDSC, 2015) 

e Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2015), aprovados para o decênio 2015-

2024, não mencionam as línguas que patrimonializaram. Portanto, tanto o PEE de Santa 

Catarina quanto o PEE do Rio Grande do Sul, ao citarem o termo patrimônio cultural se 

referem apenas às comunidades quilombolas. O PEE de Santa Catarina diz: 

 

 

A Educação Escolar Quilombola faz parte de um processo educativo amplo 

que inclui a família, a convivência com os outros, as relações de trabalho, o 

sagrado, as vivências nas escolas, nos movimentos sociais e em outras 

organizações da comunidade. Esta educação está voltada para o 

etnodesenvolvimento e para o desenvolvimento sustentável das comunidades 

quilombolas, com a finalidade de realizar um processo educativo que respeite 

suas tradições e seu patrimônio cultural, que garanta sua participação, por 

meio de representações próprias, em todos os órgãos e espaços deliberativos, 
consultivos e de monitoramento das políticas públicas (SEDSC, 2015, p.62). 
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Enquanto observamos que o PEE do Rio Grande do Sul tem por meta 8: 

 

 

8.27 Assegurar, a partir da aprovação deste PEE, sob coordenação da Seduc, 
Secretarias Municipais de Educação, instituições de ensino superior e 

mantenedoras das instituições privadas de ensino, formação continuada com 

enfoque nas temáticas quilombolas, em todas as etapas da educação básica, 

pública e privada, compreendendo-as como parte integrante da cultura e do 

patrimônio afro-brasileiro, cujo conhecimento é imprescindível para a 

compreensão da história, da cultura e da realidade brasileira e do Rio Grande 

do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2015, p.28) 

 

 

Segundo o PEE de Santa Catarina, a menção da língua quilombola se deve ao 

estabelecimento de ―um processo educativo que respeite suas tradições e seu patrimônio 

cultural‖, ou seja ―por ser parte integrante da cultura‖. Sendo este um dos objetivos, não 

compreendemos o porquê dos documentos não mencionarem também suas línguas de 

imigração, já representadas por lei como um patrimônio histórico e cultural estadual em 

seus próprios territórios.  

Além disso, para a elaboração do PEE, conforme dito anteriormente, foi prevista 

a participação ativa de toda a sociedade, o que incluiria as comunidades linguísticas 

presentes no território, cf. Anexo H. Dessa forma, se a comunidade linguística justifica 

a patrimonialização de línguas de imigrantes, sendo elas representadas adequadamente e 

ouvidas no processo de elaboração do PEE, não encontramos lógica na falta de sua 

representação no referido documento educacional.  

Nesse contexto, permeado pela falta de representação documental, o único 

estado que nomeia e envolve a língua patrimonializada em discussões ligadas à 

educação, citando-a em seu plano educacional, é o Espírito Santo. Seu PEE, apesar de 

não citar a língua alemã, menciona a língua pomerana três vezes. Desse modo, na meta 

5.5 de seu PEE, declara a necessidade de se apoiar a alfabetização por meio de materiais 

didáticos adequados e instrumentos adaptados que estejam na língua materna das 

―comunidades indígenas e pomeranas e a identidade cultural das comunidades 

quilombolas‖ (ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 13). Na meta 7.27 observamos dizeres 

ligados à consolidação da: 
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[...] educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a 

articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: a 

sustentabilidade e preservação da identidade cultural; a participação da 

comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão 

das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas 

particulares de organização; a oferta bilíngue na educação infantil e no ensino 

fundamental, em língua materna das comunidades indígenas, pomerana, 

quilombolas e outras e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição 

de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada 

de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial 
(ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 19). 

 

 

Já no item 7.28, encontramos a preocupação com o desenvolvimento de:  

 

[...] currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar das 

escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna 

de cada comunidade indígena e pomerana, produzindo e disponibilizando 

materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) estudantes com 

deficiência (ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 19). 

 

 

Logo, no PEE do Espírito Santo, vemos metas que condizem com as 

justificativas para o reconhecimento da língua pomerana em âmbito estadual e 

municipal, bem como sua proposta na PEC nº 11/2009. No entanto, ao mesmo tempo 

em que a comunidade linguística pomerana é levada em consideração, há o 

esquecimento da inserção da língua alemã na Constituição do estado. 

A rede estadual, apesar de possuir a patrimonialização de línguas de imigração e 

a mesma ser justificada por diversas maneiras pelo próprio sistema estadual, a grande 

maioria dos PEE que estabelecem metas e estratégias educacionais nem mesmo as 

citam. A única PEE que explicita metas para uma de suas línguas patrimonializadas é o 

do estado de Espírito Santo.  

Isto posto, a maioria das patrimonializações estaduais presentes no Brasil 

relegam a língua ao mero processo patrimonial, limitando-a ao campo social. Segundo 

Blanchet (2002), o fato de se tratar uma língua dessa forma, não só a exclui da vida 

social como a marginaliza a uma esfera museográfica onde não podemos utilizar o seu 

potencial.  

Um segundo documento norteador de PLPE é o PME. De acordo com a meta 19 

do PNE, cada município deve construir esse documento em acordo com o diagnóstico 



134 

 

 

 

de aspectos socioeconômicos, sociais, demográficos, educacionais e da gestão 

municipal. Esse diagnóstico se originaria de uma gestão democrática, o que pressupõe 

alguns elementos constitutivos como a participação, autonomia, transparência e a 

pluralidade (ARAÚJO, 2000). Assim, por meio do PME, as metas e estratégias do PNE 

seriam adaptadas em função da realidade de cada município.  

Os PME devem ser frutos de debates entre diferentes sujeitos da sociedade civil, 

do segmento privado e do poder público. O que torna os dados presentes nesse 

documento relevantes é o fato de engendrarem a participação ativa das comunidades 

linguísticas presentes nos respectivos territórios onde encontramos PLPC de línguas de 

imigrantes. Porém, dos 12 com línguas de imigrantes cooficializadas, 8 deixam de citá-

las em um documento considerado um retrato territorial.  

Nos municípios de Laranja da Terra e Vila Pavão não encontramos nenhuma 

menção ao idioma pomerano; nem do hunsruck no município de Antônio Carlos; 

tampouco da língua alemã no município de Pomerode. Entretanto, já no PME do 

município de Canguçu, temos a seguinte declaração:   

 

 

Meta 17: Estimular a oferta do Ensino Fundamental, principalmente nos anos 

iniciais, a toda população do campo, em especial para pomeranos, indígenas e 

quilombolas, nas próprias comunidade. 

 

 

Logo, apesar de constatarmos a alusão à comunidade pomerana, não 

encontramos uma menção explícita sobre a língua pomerana, nenhuma meta ou 

estratégia a ser desenvolvida. 

Quanto ao município de Flores da Cunha, sua meta 3 é: ―Apoiar o resgate da 

cultura italiana, que deu origem a este município, criando instrumentos que considerem 

esta identidade cultural‖ (FLORES DA CUNHA, 2015). No entanto, paradoxalmente, o 

documento educacional não chega a mencionar a existência do talian ou seu processo de 

cooficialização.  O mesmo apagamento ocorre com o município de Ivorá que, apesar de 

em seu PME citar a colonização italiana como um forte fator identitário regional, ligado 

às características culturais locais, não contempla metas e estratégias para a língua talian. 

No que se refere ao município de Santa Maria do Herval, de forma simplificada 

o seu documento destaca que:  
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As escolas elaboram suas propostas pedagógicas de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e com base na legislação vigente. As escolas 

oferecem ainda professor de Educação Física, informática, música e/ou 

alemão/hunrück. Estas aulas são ofertadas para os alunos dos anos iniciais 

para que seus professores possam ter seu momento de planejamento semanal 

(SANTA MARIA DO HERVAL, 2015, p. 4) 

 

 

Ou seja, apesar de mencionar a língua hunruck e a língua alemã, o PME de Santa 

Maria do Herval não propõe metas e estratégias concretas que contribuam para a sua 

fundamentação no meio educacional.  

Dentre os municípios que citaram a língua cooficializada no PME, citamos o 

município de Pancas, de Santa Maria de Jetibá, de Domingos Martins e de Serafina 

Corrêa.  

O município de Pancas se refere à língua pomerana em estratégias da meta 2, 

relativa ao ensino fundamental. Essa PME tem por objetivo:  

 

 

2.12 Garantir na Proposta Curricular do Município, orientações 
metodológicas sobre a organização do trabalho Pedagógico de forma a 

respeitar as especificidades e peculiaridades do campo e da cultura com 

destaque para a Comunidade e povos Tradicionais da Cultura e Língua 

Pomerana, conforme a Lei Municipal Nº 987/2007, 27 de julho de 2007 

(PANCAS, 2007). 

 

 

A citação da PLPC no PME como meta a ser atingida também se encontra no 

Plano de Educação do município de Serafina Corrêa. Assim, em seu PME, também nas 

estratégias ligadas à meta 2, relativa ao EF, vemos: 

 

 

2.32 Implantar progressivamente e de forma integral a Lei Municipal nº 

2.615, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre a cooficialização da 

língua do Talian - Veneto brasileiro - à língua portuguesa, no Município de 

Serafina Corrêa – RS (SERAFINA CORRÊA, 2015). 

 

 

Dessa forma, percebemos nitidamente a preocupação em se cumprir uma  PLPE 

já proposta e documentada por meio da lei nº 987/2007, que dispunha não apenas sobre 

a cooficialização do pomerano em Pancas como também de sua inclusão como 

disciplina no currículo da rede escolar, e da lei nº 2.615/2009, que se propunha a 

―ensinar o talian nas escolas por mecanismos culturais de aceitação social, por meio de 

processos de educação formal, informal e não formal‖. 
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No que tange à valorização dos profissionais de educação, o PME do município 

de Pancas, em estratégias para a efetivação da meta 15, prevê: 

 

 

15.23 Garantir formação continuada e inicial aos professores bilíngues 

(português e pomerano) para atuarem no programa de Educação Pomerana no 

Município de Pancas (PANCAS, 2007). 
 

 

A mesma inquietação com a falta de professores qualificados é explicitada nos 

PME dos municípios de Santa Maria de Jetibá e de Domingos Martins. O município de 

Santa Maria de Jetibá, também na meta 15, declara a necessidade de:  

 
15.4 Acompanhar e monitorar a implementação de programas específicos 
para formação de profissionais da educação para as escolas do campo e de 

comunidades pomeranas, povos tradicionais e para a educação especial 

(SANTA MARIA DE JETIBÁ, 2015).. 

 

 

Já o município de Domingos Martins, em seu PME, relata não apenas a carência 

profissional, mas a falta de material didático adequado e de recursos financeiros que 

atendam especificidades ligadas ao domínio educacional (DOMINGOS MARTINS, 

2015, p. 60). Apesar disso, cita como proposições municipais:  

 

 

Garantir por meio da Coordenação de Línguas e do Centro de Pesquisa e 

Formação de Professores, a formação continuada para os professores de 

acordo com as especificidades de língua local; Manter a coordenação de 

Línguas na Secretaria Municipal de Educação e Esporte de modo que esta 
possa orientar, acompanhar, avaliar e replanejar as atividades a serem 

desenvolvidas nas escolas; Criar, até o final do ano de 2017, incentivos para a 

produção de material didático pelos docentes do Município, por meio da 

Coordenação de Línguas e do Centro de Pesquisa e Formação de Professores 

para uso nas escolas com as especificidades de língua local;  Buscar parcerias 

para apoio financeiro para a publicação de material didático próprio para uso 

nas escolas com as especificidades de língua local;  Garantir o funcionamento 

anual do PROEPO no Município e  Estabelecer e manter parcerias com a 

ALCIES, com a ACAES e com a Secretaria de Cultura e Turismo a fim de 

fortalecer as atividades propostas acima (DOMINGOS MARTINS, 2015, 

p.61).  
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Além disso, no PME deste último município é declarado que: 

 

 
As escolas de Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

possuem em seu currículo a língua materna de acordo com a realidade 

regional, podendo ser o italiano, o pomerano ou o alemão. A justificativa 

seria a tentativa em pautar a educação ‗na inclusão e diversidade‘ 

(DOMINGOS MARTINS, 2015, p.77).  

 

 

O mesmo pensamento crítico pode ser visto no PME de Santa Maria de Jetibá, 

quando este, em sua meta 8, cita a oferta de aulas de Pomerano como forma de defender 

a identidade cultural de seu território. 

Objetivando uma melhor visualização das metas para ações em políticas 

linguísticas educativas de âmbito municipal e a sua relação com as PLPC de línguas de 

imigração de âmbito municipal, por meio da análise dos PME, elaboramos a figura a 

seguir: 
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Figura 7: Línguas imigrantes citadas no PME 

 

       ESTADOS                              MUNICÍPIOS                                 LÍNGUAS 

 
Fonte: dados extraídos a partir das PLPC e dos PME analisados dos entes federados mencionados. 
Legenda:  

 Língua cooficializada ou em processo de cooficialização citada no PME; 
 

             Língua cooficializada ou em processo de cooficialização não citada no PME; 

 

 Língua cooficializada citada na PME sem formulação de metas/estratégias. 

 

A figura acima nos mostra os municípios que cooficializaram línguas de 

imigrantes e as relacionaram com as metas e as estratégias expostas em seu PME. 

Acreditamos que, apesar de alguns municípios já o terem feito, uma real participação 

ativa e democrática da comunidade deveria incidir no PME, um documento capaz de 

respaldar, justificar e cumprir as PLPC já instauradas.  
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A segunda figura-síntese exposta abaixo se refere ao apoio dado pelo estado à 

PLPC de língua de imigrantes por meio de citações ou menções no PEE, bem como pela 

nominalização em processos de patrimonialização analisada nesta seção. 

 

Figura 8: Línguas de imigrantes citadas no PEE e o processo de  

patrimonialização 

 

             ESTADOS                            LÍNGUAS                               LÍNGUAS 

                                                                                               PATRIMONIALIZADAS 

 

Fonte: dados extraídos das respectivas PLPC, inclusos os processos de cooficialização e de 

patrimonialização, e dos PEE dos entes federados citados. 

Legenda: 

 Língua cooficializada citada no PEE; 

             Língua cooficializada não citada no PEE. 

 

A ação de nominalizar a língua, incitando ações educativas em âmbito municipal 

por meio de metas e estratégias para o decênio 2015-2024, é uma atitude que está de 

acordo com a Constituição de 1988. Esta Carta Magna, no artigo 30, incisos I e IX, 

deixa claro que: 

 
 

Art. 30 Compete aos Municípios: 

I – legislar sobre assuntos de interesse local 

[...] 

IX – proteger o patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 

ação fiscalizadora federal e estadual (BRASIL, 1988). 

 

 

Além disso, apesar da autonomia dos diferentes entes federados, prevista pela 

Constituição de 1988, esse mesmo documento institui que as decisões educativas devem 

ser instituídas por um regime de colaboração. Em seu artigo 211, podemos ler:  
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Art. 211 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 

em regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1.º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino 

e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. 

§ 2.º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-

escolar (BRASIL, 1988). 

 
 

Dessa forma, ainda que a grande maioria dos entes federados possua sistemas de 

ensino próprios e autônomos, e que a citação descrita preveja sua assistência, há uma 

ampla discussão sobre o papel do município, do estado e da União. De acordo com a 

LDB, os estados possuem a prerrogativa de elaborar seus planos coordenando suas 

ações as dos municípios, visto que o seu artigo 10 explicita que: 

 

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

[...] 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com 

as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as 

suas ações e as dos seus Municípios (BRASIL, 1996).  

 

 

O mesmo não ocorre com os municípios, tendo em vista que a LDB silencia 

quanto à elaboração de planos de educação no âmbito municipal, ficando a cargo da lei 

nº 13005/2014 (e antes dela, da lei 10.172/2010), que aprova o PNE, a legalidade da 

construção dos planos municipais de educação.  

Nesse sentido, o Plano Nacional de Educação (PNE), exigido 

constitucionalmente por meio do artigo 214, torna-se alvo de disputas pelo regime de 

colaboração de conteúdo indefinido, o que permite ações diversificadas em contextos 

locais (FERNANDES, 2013). Esta situação é acentuada quando observamos as 

especificidades linguísticas presentes em nossos territórios. De acordo com Sari:  

 

 

Analisando a realidade das diversas regiões brasileiras e seus respectivos 
estados, fica evidente que nem sempre as relações entre os entes da federação 

brasileira consideram a capacidade de atendimento da esfera municipal para a 

transferência de atribuições ou nem sempre lhe foram assegurados os 

recursos correspondentes às novas responsabilidades assumidas [...]. 

Contribuíram para isso a histórica indefinição das competências entre os 

níveis de governo e a falta de planejamento conjunto, gerando uma ação 

desarticulada, caracterizada, muitas vezes, por sobreposição, competição e 

omissão (SARI, 2015, p. 218). 
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O papel do Estado em relação ao processo de planificação linguística é 

questionado por Oliveira. Segundo o autor: 

 

 

O Estado Nacional é um mau administrador da pluralidade linguística e 
cultural, simplesmente porque é, por definição, o constructo histórico da 

homogeneização e da unidade. Os Estados-Nação foram os maiores algozes 

das línguas; foi por causa sobretudo dos Estados-Nação que uma imensa 

quantidade de comunidades linguísticas foram obrigadas a abandonar suas 

línguas nos últimos 300 anos, quando esta forma de organização societária 

passou a prevalecer no mundo. A pluralidade linguística, portanto, e 

resumindo muito a argumentação, só pode ser administrada em instâncias 

aquém ou além do Estado-Nação (OLIVEIRA, 2005). 

 

 

Logo, quando o PEE dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Espírito Santo não mencionam línguas tidas como patrimônio histórico e cultural e 

reconhecidas por leis internas, este incorre em um paradoxo e uma incoerência política 

também observável no PME dos municípios de Laranja da Terra, Vila Pavão, Antônio 

Carlos, Pomerode, Canguçu, Flores da Cunha e Santa Maria do Herval. Todavia, 

quando o PEE não reconhece uma política linguística descrita em um PME, não 

dialogando ou coordenando suas ações com as de seus municípios, este incorre em uma 

desobediência ao próprio sistema que deveria regê-lo, em consonância com a LDB. 

Acreditamos que a autonomia dos entes federados, tão característico ao processo 

de desconcentração, é importante, pois o torna capaz de atender às especificidades das 

comunidades linguísticas regionais. Contudo, tal autonomia deve ser regida de forma 

coerente e complementar em todo o território regional, atitude que inclui estados e 

municípios, suas políticas linguísticas de cooficialização e educativas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A finalidade desta pesquisa foi investigar o processo de desconcentração e 

concentração das PLP para o ensino de línguas a partir de 1988, ano de promulgação da 

Constituição em vigor, a fim de compreender como elas se relacionam nas diferentes 

instâncias de tomada de decisões dos entes federados. Para tanto, norteamos este estudo  

com vista a atingir três objetivos, são eles: o de compreender e aprofundar a relação 

entre duas grandes frentes de pesquisa e análise política, a de Políticas Públicas (PP) e a  

de Políticas Linguísticas (PL); entender o impacto do processo de desconcentração 

política defendido pela Carta Magna de 1988, por meio da investigação documental de 

textos oficiais de âmbitos municipal, estadual e federal; e, por fim, examinar as 

modalidades de intervenção político-linguísticas implementadas pelo poder 

governamental  e desenvolvidas por diferentes atores sociais.  

Assim, iniciamos este trabalho propondo uma interseção teórica entre as teorias 

de política pública e de política linguística. Logo, ao observarmos que os termos 

existentes nas áreas de PP e de PL não abrangiam as especificidades dos diferentes 

contextos analisados, a fim de contemplar o cruzamento entre ambas as áreas de estudo, 

aprofundamos os conceitos de: Políticas Linguísticas Públicas de Regulação (PLPR); 

Políticas Linguísticas Públicas Educacionais ou Educativas (PLPE) e Políticas 

Linguísticas Públicas de Cooficialização ou de Nomeação (PLPC). Dessa forma, esse 

entrecruzamento nos permitiu realizar a avaliação das diferentes PLP existentes em 

território nacional, bem como entender o processo de redefinição do papel da União, 

estados e, mormente, municípios em relação a elaboração delas.  

 Ao investigarmos as PLPR, percebemos que as dinâmicas linguísticas presentes 

em zonas de fronteiras foram ignoradas tanto durante a implementação de programas 

federativos específicos para a região quanto durante recentes decisões impositivas em 

PLPE. Essas regiões têm necessidades e características específicas, logo necessitam de 

PLPE que levem em consideração suas identidades linguísticas e culturais diferenciadas 

no que se refere às intervenções educativas. 

Quanto às PLPE, percebemos que se tornaram cada vez mais impositivas. Na 

LDB de 1996, antes das alterações realizadas em 2016 e 2017, os PCN e as OCEM não 
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possuíam um caráter autoritário e a escolha da língua estrangeira a ser estudada era 

sempre deixada a cargo da comunidade, mesmo com certo grau de direcionamento em 

determinados documentos. No entanto, a partir de 2005, encontramos uma primeira 

obrigatoriedade referente ao ensino de LE, por meio da lei 11.161/2005 (Lei do 

Espanhol). Esta imposição denota a falta de consideração em relação à diversidade 

linguística do Brasil e às diferentes necessidades comunicativas regionais, bem como 

ignora a autonomia dos estados e municípios, os maiores responsáveis por suprir de 

forma direta as demandas regionais. Esse fato é ainda mais relevante se considerarmos 

que diversos municípios e estados já possuíam na época do lançamento dessa lei PLPE 

sólidas em acordo com seu contexto e suas peculiaridades.  

Atualmente, notamos uma segunda imposição legislativa de âmbito linguístico 

presente em documentos nacionais, como na LDB e suas recentes alterações no ano de 

2016 e 2017, na BNCC e na lei nº 13.415 de 2017. Nelas, podemos notar a 

obrigatoriedade da língua inglesa a partir do 6º ano do EF e a aparente ressignificação 

do conceito de LE, proposto pela BNCC ao apresentá-la como sinônimo de língua 

inglesa. Dessa forma, são desconsideradas as adaptações já realizadas para o 

cumprimento da lei 11.161/2005, hoje revogada, e novamente são renegadas as 

realidades sócio-históricas locais. É importante destacar que muitas regiões possuem um 

grande potencial bilíngue e esse fato é esquecido para atender às diretrizes federais. 

Logo, percebemos que a língua inglesa vem sendo representada nas mais recentes 

reformas educacionais como a chave para a introdução na Sociedade do Conhecimento, 

quando, na realidade, a aprendizagem de línguas e culturas é necessária para o processo 

de internacionalização da universidade. Assim, cremos que as PLPE deveriam ser 

fomentadas por uma tomada de decisão local, valorizando a realidade e os projetos de 

cada região. 

Quanto às PLPC, elas deveriam possuir uma estreita relação com o 

reconhecimento da autonomia regional e com o processo de desconcentração do poder 

público previsto pela Constituição de 1988. Essa atitude seria uma demonstração de 

confiança por parte do governo federal para com os governantes municipais e estaduais, 

permitindo que estes tenham de fato o poder de legislar sobre as línguas, a cultura e a 

educação local. Desse modo, bastaria que um consenso se estabelecesse no quadro do 

município ou do estado em questão para a elaboração de uma PLP coerente e 
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contextualizada com o território onde ela fosse implementada. No entanto, 

hodiernamente, percebemos a constante falta de diálogo entre diferentes entes 

federados, fazendo com que surjam políticas paradoxais e em desacordo com os 

contextos diferenciados do Brasil. Assim, percebemos que o autoritarismo político-

linguístico se dá de forma velada, pois a intolerância às línguas e ao plurilinguismo é 

recoberto por contradições documentais.  

Uma das contradições encontradas no âmbito das PLP se refere aos mais novos 

planos de educação. Segundo a meta 19 do PNE, cada município e estado deve construir 

seu plano de acordo com o diagnóstico de aspectos socioeconômicos, sociais, 

demográficos, educacionais e da gestão municipal. Tais metas e estratégias seriam 

adaptadas em função da realidade de cada município e serviriam como instrumentos de 

planejamento e orientação da execução de PLPE. Porém, apesar do PNE expressar a 

autonomia dos municípios e estados para elaborarem suas metas e planos no que tange 

às LE, nos questionamos sobre a influência da exigência da língua inglesa, pois, apesar 

de haver a possibilidade da oferta de uma segunda língua, muitos estabelecimentos não 

possuem professores, materiais didáticos ou espaço físico para o desenvolvimento de 

uma PLPE adicional, principalmente aqueles em território rural.  

 A falta de diálogo e as contradições continuam nas PLP dos estados e 

municípios e põem em evidência a incoerência interna das duas unidades federativas. 

Também observamos uma incoerência interna nas diferentes PEE e PME, visto que a 

maioria dos estados e municípios não expressa nenhuma meta educacional referente às 

línguas citadas em suas políticas públicas locais, apesar de legitimar a nomeação de 

línguas com questões ligadas à identidade de comunidades linguísticas e se 

comprometer a incluí-las no contexto escolar. 

Salientamos que conflitos entre níveis são comuns no meio educacional, pois, 

conforme observado durante a análise das PLP, governos podem planificar políticas 

consideradas inadequadas para certas regiões e/ou localidades. No entanto, 

considerando os impactos e contradições presentes no contexto político-linguístico 

encontrado hoje no Brasil, acreditamos que o real respeito à autonomia dos entes 

federados dada pela Constituição de 1988, bem como um verdadeiro planejamento 

democrático, são condições primordiais para a elaboração de mudanças que atendam 

aos interesses diversos da sociedade brasileira. 
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Quanto às dificuldades encontradas para o desenvolvimento desta pesquisa, 

destacamos alguns contratempos que se tornaram um verdadeiro desafio à concretização 

e à finalização da tese. Estes se encontram ligados às fases de recolhimento e análise de 

leis municipais, estaduais e federais.  

No que se refere ao processo de recolhimento de PLP relacionadas às políticas 

de cooficialização e patrimonialização, apesar do contato com as secretarias municipais 

e estaduais responsáveis ter se dado de forma relativamente rápida, algumas não 

enviaram suas leis, ao mesmo tempo em que não as disponibilizavam online. Outras se 

negaram a nos fornecer maiores esclarecimentos relativos a algumas particulares 

presentes em suas legislações.  

No tocante aos Planos Municipais de Educação e aos Planos Estaduais de 

Educação, algumas regiões tiveram seus documentos oficiais disponibilizados pelo site 

do MEC tardiamente, o que dificultou a análise posterior no tempo previsto. Além 

disso, por enviarem documentos digitalizados ao MEC, diversos PME e PEE citados 

não permitiam a busca de palavras-chave por meio do sistema localizador.        

O processo de recolhimento de legislações federais apresentou problemáticas 

ainda mais intrigantes do ponto de vista político-administrativo. Uma delas, que se 

estendeu até três semanas antes do término desta tese, refere-se às constantes mudanças 

legislativas a nível federal. Observamos alterações diretivas que modificaram em muito 

o texto da LDB e revogaram políticas que já tinham sido alinhadas às políticas 

linguísticas públicas estaduais e municipais e que constituíam os dados deste trabalho. 

Salientamos que muitas modificações e desaparecimentos de partes de textos 

oficializados ocorreram no período da noite/madrugada, o que tornou quase impossível 

o fechamento desta pesquisa. Houve ainda o surgimento de novas políticas públicas 

educacionais, criticadas em muito por profissionais da área de educação, tais como a 

BNCC (2017; 2018) e a lei nº 13.415/2017.  

Apesar de compreendermos as limitações temporais ligadas às pesquisas de 

forma geral, principalmente as de âmbito político-documental, ressaltamos que na 

tentativa de manter sua atualização, buscamos recolher e analisar todos os documentos 

oficiais surgidos até o começo do ano de 2018, momento da entrega da versão final 

desta tese. Essa inquietação pessoal se relaciona ao fato de entendermos a importância 
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dos desdobramentos que a reflexão aqui presente possibilitará. Acreditamos que um dos 

caminhos possíveis para a sua continuidade se encontra entrelaçado ao campo da 

etnografia, por este ver o contexto in loco como base para estudos. Por meio dele seria 

possível observar a atual efetivação de PLPC e de PLPR, bem como perceber as 

consequências das recentes oficializações governamentais impositivas para as PLPR, as 

PLPE para o ensino de línguas estrangeiras e as PLPC.    
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APÊNDICE A - GLOSSÁRIO 

 

Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias 

 

 

 

 

Circular 

 

 

 

 

 

 

Constituição/Carta Magna/ 

Lei Maior/Lei Básica 

 

 

 

 

 

Decreto 

 

 

 

 

 

 

Decreto-lei 

 

 

 

 

 

Emenda Constitucional 

 

 

 

Lei 

 

 

 

 

 

 

É uma norma constitucional inserida fora do texto 

constitucional, possuindo artigos e numerações 

próprias.  Suas regras objetivam assegurar transições 

temporais entre o antigo e o novo regime, além de 

regras de caráter transitório.  

 

É uma norma jurídica destinada a funcionários e 

subordinados. O seu objetivo é estabelecer e 

padronizar regras e condutas, possuindo caráter 

obrigatório aos destinatários. Sua divulgação, em 

geral de natureza interna a uma administração 

pública, pode ocorrer por meio digital ou impresso. 

 

É a Lei Fundamental que direciona toda a 

organização política presente em território nacional 

(federal) ou de um Estado-membro (estadual). Por 

meio dela, são estabelecidos limites, poderes, 

direitos e funções governamentais, legislativas e 

judiciárias.  

 

São atos individuais ou gerais de cunho 

administrativo, sendo geralmente emanados por 

chefes do Poder Executivo, como o presidente da 

República, o governador e o prefeito. Servem para 

realizar nomeações e regulamentar ou detalhar leis 

existentes.  

 

Um tipo de decreto que deixou de existir com as 

novas diretrizes previstas pela Constituição de 1988. 

Sendo emitido pelo Poder Executivo, este possuía 

força de lei.  

 

 

É uma alteração de uma Constituição, prevendo 

inclusões e alterações pontuais no texto 

constitucional. . 

 

É o conjunto de normas que rege a sociedade, 

estabelecendo direitos e regras a serem seguidas 

pelos cidadãos, e legitimando intervenções 

estabelecidas por autoridades competentes nas mais 

diversas áreas. Seu processo de formulação é 

constituído por etapas, como: discussão, votação, 

sanção, promulgação, publicação e vigência. 
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Lei Orgânica 

 

 

 

 

Lei Promulgada 

 

 

 

 

 

Lei Sancionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Provisória 

 

 

 

 

 

 

Nota de Repúdio 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Lei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É um direito público interno que cada município 

detém de possuir  autonomia político-administrativa, 

elaborando suas próprias normativas a assuntos de 

interesse local. 

 

Refere-se a uma das etapas do processo legislativo 

que confere força executória à lei. Diz respeito ao 

período em que a existência da lei é oficialmente 

atestada pelo chefe do Poder Executivo, sendo sua 

publicação realizada por meio da imprensa oficial. 

 

É parte do processo legislativo e diz respeito ao ato 

de se sancionar uma lei, conferindo-lhe aprovação e 

validade. Por meio da sanção, o Poder Executivo 

apoia e concorda com o Projeto de Lei. O Projeto de 

Lei também poderá ser vetado, por motivos de 

inconstitucionalidade e por se mostrar contrário ao 

interesse público, ou validado (=sancionado) pelo 

presidente da República.  

 

É uma norma com força de lei e com efeitos 

imediatos limitados ao prazo de 60 dias, 

prorrogáveis. Sendo emitida pelo presidente da 

República em caso de urgência e relevância, é 

submetida rapidamente ao Congresso Nacional que, 

por sua vez, decidirá sobre sua conversão em lei.  

 

É uma forma de documentar um posicionamento e 

exercer o direito à expressão de repúdio a 

declarações, normas, leis, decretos, intervenções, 

medidas provisórias, Emendas Constitucionais e 

outros. 

    

 

É uma proposta normativa ou um conjunto de 

normas submetidas a deliberações legislativas 

iniciadas na Câmara dos Deputados ou no Senado 

Federal, objetivando a efetivação de uma lei. A 

iniciativa de um Projeto de Lei pode se originar do 

presidente da República, de um parlamentar, de 

presidentes dos tribunais superiores ou da própria 

população. Em geral, um projeto de lei depende da 

aprovação do Poder Executivo. 
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AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PÚBLICAS DE REGULAÇÃO - PLPR  
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ANEXO A - Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira - PEBF 

 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Dirección Nacional de Cooperación 

Internacional Subsecretaría de Educación Básica Dirección Nacional de Gestión 

Curricular y Formación Docente. 

Ministério da Educação Secretaria de Educação Básica Departamento de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental Coordenação de Política de Formação 

Escolas de Fronteira 

Brasília e Buenos Aires, março de 2008  

 

 PROGRAMA ESCOLAS BILÍNGÜES DE FRONTEIRA (PEBF) 

 

―Modelo de ensino comum em escolas de zona de fronteira, a partir do 

desenvolvimento de um programa para a educação intercultural, com ênfase no ensino 

do português e do espanhol‖ Um esforço binacional argentino-brasileiro para construção 

de uma Identidade Regional Bilíngüe e Intercultural no marco de uma cultura de paz e 

de cooperação interfronteiri Apresentação O Programa Escolas Bilíngües de Fronteira / 

PEBF nasceu da necessidade de estreitar laços de interculturalidade entre cidades 

vizinhas de países que fazem fronteira com o Brasil. A experiência dos primeiros anos a 

partir da sua efetiva implementação permite estabelecer uma discussão sobre os passos 

já dados e os que estão por vir. É objetivo deste documento, em versão preliminar, 

apresentar um pequeno histórico do Programa, uma rápida exposição de situações de 

fronteira e uma descrição do Modelo que vem sendo desenvolvido e seu funcionamento. 

O histórico aqui apresentado refere-se ao surgimento do Mercosul; às reuniões que 

precederam a elaboração do programa; à escolha das cidadesgêmeas internacionais, 

cidades próximas, em área de fronteira da Argentina e do Brasil. A fronteira entre Brasil 

e Argentina, matéria do segundo item, é descrita em uma perspectiva sociolingüística, 

após diagnósticos realizados já como início do programa. A situação das escolas 

envolvidas é analisada como referencial para a execução dos trabalhos. Em ―Modelo 

comum para o desenvolvimento do Bilingüismo e da Interculturalidade‖, encontra-se 

uma amostra inicial do programa, um relato da construção conjunta envolvendo a 

presença de professoras das escolas vizinhas na elaboração de Projetos de 
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Aprendizagem (PA). O último item trata do funcionamento do Programa quanto às 

possibilidades de carga horária, quanto à vinculação ou não dos conteúdos escolares, 

quanto à coordenação dos trabalhos. Este documento é ponto de partida para a 

construção de nosso programa educacional para escolas de fronteiras. Sumário Um 

breve histórico 1. A fronteira entre a Argentina e o Brasil e suas línguas 1.1. 

Considerações sobre o repertório lingüístico das crianças 2. A interculturalidade no 

Programa de Escolas de Fronteira 2.1. Formas de exposição à interculturalidade 3. 

Modelo comum para o desenvolvimento do Bilingüismo e da Interculturalidade 3.1. 

Modelo seqüencial em construção 3.2. Intercâmbio docente 4. Funcionamento do 

Programa a) Carga horária e disposição das aulas em segunda língua b) Modelo de 

Bilingüismo: vinculado versus não-vinculado c) Estrutura, acompanhamento 

pedagógico e registro 5. Ensino através de Projetos de Aprendizagem 6. O lugar do 

diálogo no ensino e na aprendizagem 4. Considerações finais Um breve histórico A 

primeira Reunião Técnica Bilateral das equipes dos dois Ministérios de Educação da 

Argentina e do Brasil ocorreu em dezembro de 2004, em Buenos Aires. Nesta ocasião, 

foi lembrado que a última ação específica para fronteiras da Argentina foi um projeto do 

governo militar, nos anos setenta, intitulado ‗Marchemos hacia las Fronteras‘ que 

formulava uma parceria entre a Gendarmeria Nacional (tropa que cuida das fronteiras, 

correspondente à Polícia Federal brasileira) e as escolas, para uma ‗educação de defesa‘ 

em relação ao expansionismo dos países vizinhos. Houve, portanto, uma radical 

mudança de perspectiva nas relações entre a Argentina e o Brasil nos últimos 20 anos, o 

que coloca os dois ministérios, neste momento histórico, em estreita cooperação para a 

construção de uma cidadania Regional, bilíngüe e intercultural, propugnando uma 

cultura de paz e de cooperação interfronteiriça. Precedem a esta reunião, entretanto, 

uma série de conversações e entendimentos bilaterais e multilaterais entre Argentina e 

Brasil, que foram conformando o atual espírito de cooperação. Seguem aqui alguns 

passos desta caminhada de cooperação. Em 26 de março de 1991, é firmado pelos países 

membro do Mercosul – Mercado Comum do Sul - Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, o Tratado de Assunção que em seu artigo 23 declara o português e o espanhol 

como idiomas oficiais do Mercosul. Como parte desse processo, o Setor Educacional do 

Mercosul – SEM aponta, nos seus planos de ação, a necessidade de difundir o 

aprendizado do português e do espanhol por meio dos sistemas educacionais formais e 
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não formais, considerando como áreas prioritárias o fortalecimento da identidade 

regional, levando, dessa forma, ao conhecimento mútuo, a uma cultura de integração e à 

promoção de políticas regionais de formação de recursos humanos visando à melhoria 

da qualidade da educação. Na reunião de Ministros da Educação do Setor Educacional 

do Mercosul, realizada em Assunção / Paraguai, no ano de 2001, foi aprovado o Plano 

de Ação do Setor para 2001-2005, o qual aponta, entre outros aspectos, ―a educação 

como espaço cultural para o fortalecimento de uma consciência favorável à integração, 

que valorize a diversidade e reconheça a importância dos códigos culturais e 

lingüísticos‖. É nesse contexto que o SEM busca avançar na sensibilização para o 

aprendizado dos idiomas oficiais do Mercosul. Com o objetivo de estreitar os laços na 

área educacional, foi firmada com a Argentina, em 23 de novembro de 2003, a 

Declaração Conjunta de Brasília, ―Para o fortalecimento da integração Regional‖. Nessa 

Declaração, a educação foi reafirmada como espaço cultural para o fortalecimento de 

uma consciência favorável à integração regional, passando-se a atribuir grande 

importância ao ensino do espanhol no Brasil e do português na Argentina. A partir deste 

momento equipes técnicas da Argentina começaram a elaborar uma primeira versão do 

programa nas suas linhas gerais e a pesquisar sobre aquisição e didática de segundas 

línguas e bilingüismo, bem como sobre temas de fronteira que conduziram à elaboração 

de um documento de trabalho que pudesse cristalizar os objetivos da Declaração 

Conjunta. Como resultado destas pesquisas, surgiu a necessidade de elaborar, em abril-

maio de 2004, um levantamento que pudesse fornecer dados a respeito da realidade 

sociolingüística dos professores e alunos envolvidos no programa e que pudesse 

apontar: a) o grau de conhecimento do espanhol padrão dos docentes das escolas da 

fronteira de Corrientes e Misiones; b) o grau de conhecimento de português de docentes 

e alunos e c) as representações sobre estas línguas e outras, como o guarani. Em maio de 

2004 produziu-se a primeira versão do ―Projeto-piloto de Educação Bilíngüe. Escolas 

de Fronteira Bilíngües Português-Espanhol‖. Na data de 9 de junho de 2004 foi assinada 

em Buenos Aires uma nova Declaração Conjunta que referendou o estabelecido 

anteriormente no quadro do ―Convênio de Cooperação Educacional entre a República 

Argentina e a República Federativa do Brasil, subscrito em Brasília em 10 de novembro 

de 1997, e tendo presente o disposto no ―Memorando de Entendimento‖ assinado em 

Buenos Aires em 6 de junho de 2003. Esta nova Declaração incluía um Plano de 
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Trabalho como anexo. O programa foi denominado ―Modelo de ensino comum em 

escolas de zona de fronteira, a partir do desenvolvimento de um programa para a 

educação intercultural, com ênfase no ensino do português e do espanhol ‖ O programa 

de referência foi apresentado na XXVI Reunião de Ministros da Educação do Mercosul, 

Bolívia e Chile, realizada em Buenos Aires, em 10 de junho de 2004. A referida 

Declaração dispõe implementar, dentre outras, a seguinte ação: (...) desenvolvimento de 

um modelo de ensino comum em escolas de zona de fronteira, a partir do 

desenvolvimento de um programa para a educação intercultural, com ênfase no ensino 

do português e do espanhol, uma vez cumpridos os dispositivos legais para sua 

implementação. Em atendimento ao acima disposto, ao longo do segundo semestre de 

2004, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação do Brasil, por meio 

do Departamento de Políticas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, iniciou 

entendimentos, junto aos sistemas estaduais e municipais de ensino da região sul do 

Brasil, buscando a adesão de escolas localizadas na região de fronteira. As escolas 

interessadas manifestaram-se, depois da visita de técnica do MEC às cidades 

envolvidas, enviando suas propostas. Foram definidas, a partir daí, duas escolas 

brasileiras localizadas nos municípios de Uruguaiana-RS e Dionísio Cerqueira-SC que 

fazem fronteira com as províncias argentinas de Corrientes e Misiones, respectivamente. 

Estabeleceu-se, no final de 2004, a constituição de um Grupo de Trabalho para 

encaminhar as ações visando à implantação do programa em 2005. A partir da 

confirmação do programa da nova Declaração Conjunta, a Direção Nacional de Gestão 

Curricular e Formação Docente, juntamente com a Direção Nacional de Cooperação 

Internacional do Ministério de Educação, Ciência e Tecnologia da Argentina 

convocaram as Secretarias de Educação das Províncias de Corrientes e Misiones para 

apresentar-lhes o programa e consensuar sua execução. A partir do compromisso 

firmado com as autoridades provinciais cada província identificou um responsável pelo 

programa. Durante 2005 o programa envolveu duas escolas argentinas, uma em 

Bernardo de Irigoyen, Misiones, e a outra em Paso de los Libres, Corrientes, e duas 

escolas brasileiras, uma em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e outra em 

Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Em 2006 o programa foi ampliado para as localidades 

de Puerto Iguazú, Misiones, e Santo Tomé e La Cruz, Corrrientes pela Argentina e para 

as localidades de Foz do Iguaçu, Paraná e para São Borja e Itaqui, no Rio Grande do 
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Sul. Entre 2004 e 2006 aprimoraram-se os instrumentos de diagnóstico sociolingüístico 

anteriormente planejados e foram coletadas informações de todas as escolas 

selecionadas na forma de questionários com diretores e docentes e de diagnóstico da 

proficiência em português e espanhol dos alunos das primeiras séries, no caso do Brasil 

e da Argentina, e na pré-escola, no caso da Argentina. Definiu-se como lugar 

privilegiado para o desenvolvimento do programa o sistema de cidades-gêmeas 

internacionais, isto é, aquelas cidades que contam com uma parceira no outro país, 

propiciando as condições ideais para o intercâmbio e a cooperação interfronteiriça. Na 

fronteira argentino-brasileira há sete pares de cidades-gêmeas, algumas das quais 

envolvendo três núcleos municipais: - Monte Caseros (Corrientes) – Barra do Quarai 

(RS) - Paso de los Libres (Corrientes) – Uruguaiana (RS) - La Cruz / Alvear 

(Corrientes) – Itaqui (RS) - Santo Tomé (Corrientes) – São Borja (RS) - San Javier 

(Misiones) – Porto Xavier (RS) - Bernardo de Irigoyen (Misiones) – Dionísio Cerqueira 

(SC) / Barracão (PR) - Puerto Iguazu (Misiones) – Foz do Iguaçu (PR) 1. A fronteira 

entre Argentina e Brasil e suas línguas Toda fronteira se caracteriza por ser uma zona de 

indefinição e instabilidade sociolingüística onde atuam duas ou mais línguas. Essa 

interação se produz a partir dos falantes da língua e da influência dos meios de 

comunicação, em particular o rádio e a televisão de um e de outro lado da fronteira. É 

assim na fronteira entre a Argentina e o Brasil, por exemplo, onde estão presentes, entre 

outras línguas, o português e o espanhol. Há alternâncias nos usos de ambos os códigos 

com propósitos comunicativos e identitários. Encontram-se freqüentemente na fronteira, 

ainda, fenômenos de mescla lingüística e de empréstimos em uma ou outra direção. 

Estes fenômenos, entretanto, não são generalizados, apresentando uma configuração 

diferente em cada uma das fronteiras. Os diagnósticos sociolingüísticos realizados no 

âmbito do Programa desde meados de 2004 indicam que o corte mais característico e de 

maior interesse, num primeiro momento, para o trabalho das escolas envolvidas é o da 

diferença quantitativa e qualitativa da presença do português e do espanhol nas cidades-

gêmeas em particular, e em toda a fronteira em geral. Enquanto que do lado argentino a 

presença do português é relativamente constante, fazendo parte do repertório receptivo, 

e em menor escala, produtivo de uma parte significativa das crianças das escolas de 

fronteira e de suas famílias, o inverso não é verdadeiro: os dados sobre o lado brasileiro 

não indicam a presença generalizada de crianças e familiares falantes de espanhol ou 
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mesmo familiarizados com a compreensão daquela língua. Este dado tem conseqüências 

diretas para a atuação das escolas do Programa. O espanhol e o português são línguas 

fônicas, isto é, faladas no âmbito de uma ―fonia‖ ou um conjunto de países nos quais 

são oficiais - 22 países têm como língua oficial o espanhol (a Hispanofonia) e 8 países 

têm como língua oficial o português (a Lusofonia, organizada politicamente na forma da 

CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Aproximadamente 330 milhões 

de pessoas falam o espanhol e 208 milhões de pessoas falam o português, das quais 182 

milhões no Brasil. Juntas as duas línguas românicas são faladas por cerca de 540 

milhões de pessoas em 5 continentes. O espanhol é uma língua mais prestigiada 

internacionalmente que o português, e hoje considerada uma das línguas de maior 

crescimento demo-lingüístico no mundo. Na fronteira entre Argentina e Brasil, 

entretanto, os dados indicam que o português tem uma presença determinante, resultado 

da assimetria de prestígio a favor desta língua, caracterizando assim uma micro-situação 

sociolingüística oposta à relação entre as duas línguas em nível internacional. Esta 

situação de prestígio do português está associada à presença maciça da mídia televisiva, 

bem como à oferta de serviços nas cidades brasileiras de fronteira, utilizados também 

por cidadãos argentinos. O freqüente fluxo turístico em direção ao Brasil, causado pelas 

assimetrias cambiais da última década, contribuíram para um maior conhecimento do 

português na Argentina e para um menor conhecimento do espanhol no Brasil (IPOL – 

Diagnóstico Sociolingüístico de Uruguaiana e Dionísio Cerqueira, 2006). Estas 

assimetrias são menores ou maiores conforme o momento histórico analisado. Sturza 

(2006) mostra que até a década de 1950 o espanhol tinha presença muito maior nos 

hábitos lingüísticos das populações brasileiras de fronteira, sobretudo em virtude de 

uma integração vial mais intensa com Buenos Aires do que com as principais cidades 

brasileiras. Levando em consideração o que foi exposto, e em função das decisões 

pedagógicas que deverão ser tomadas para atender à realidade lingüística das crianças 

que participam da experiência, resulta indispensável precisar a posição de cada uma das 

línguas do programa e sua relação com as línguas que circulam no âmbito familiar e 

socialmente próximo aos alunos. 1.1 – Considerações sobre o repertório lingüístico das 

crianças Depois de alguns meses de atuação das professoras em sala de aula, o 

programa passou a visualizar com muita clareza que, do ponto de vista do repertório 

lingüístico dos envolvidos, atuava com dois públicos distintos: as crianças argentinas já 
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são, em algum nível, bilíngües; entendem razoavelmente bem a língua portuguesa e 

muitas a falam com facilidade. Isso se deve ao fato de que muitos são descendentes de 

brasileiros. Além disso, têm uma maior exposição à língua através da mídia, maior 

freqüência de estadia no Brasil e, eventualmente, em conseqüência destes fatores, nota-

se uma maior disponibilidade da população argentina de fronteira para o aprendizado do 

português. Para estas crianças e suas comunidades escolares o ensino bilíngüe significa 

o reconhecimento de uma situação de fato, e significa avançar para possibilitar o acesso 

à forma escrita do português, paralelamente ou seqüencialmente ao letramento em 

espanhol. A função social do português apresenta-se de maneira mais clara para as 

comunidades escolares argentinas envolvidas, pois, entre outros motivos, essa língua é 

utilizada no cotidiano, ou seja, é parte importante do repertório comunicativo local. As 

crianças brasileiras das escolas envolvidas, ao contrário, são grandemente monolíngües 

em português, o que dificultou muito o trabalho das professoras argentinas no início do 

programa, porque muitos destes alunos não entendiam, muitas vezes, nem sequer os 

comandos mínimos necessários em sala de aula. Para o sucesso do programa verificou-

se ser necessário, portanto, um período de ‗sensibilização lingüística‘ para as crianças 

brasileiras perceberem o porquê do aprendizado do espanhol e desenvolverem uma 

atitude positiva frente a este aprendizado. É neste período, coincidente com o primeiro 

ano de exposição à segunda língua, que a criança vai desenvolver o gosto e a vontade de 

aprender esta língua e vai perceber sua função social. Durante este primeiro momento 

foi fundamental o trabalho dos docentes para gerar nos alunos una atitude positiva, e 

para obtê-la os docentes tiveram antes, eles mesmos, que compreender a função social 

desta aprendizagem. A atitude das crianças frente à nova língua e suas motivações 

positivas para o aprendizado advém das suas experiências pessoais de contato com 

falantes da segunda língua, no nosso caso o contato com a ou as professoras. Esta 

vivência inicial com a língua em situação escolar, especialmente no caso das crianças 

que não são bilíngües de antemão e, portanto, têm no contato com a professora sua 

experiência dominante com a segunda língua, precisa assegurar o gosto e o interesse 

pela língua a partir de uma série de atividades lúdicas e prazerosas que vinculem o 

aprendizado da língua com motivações positivas para o futuro. As atitudes positivas das 

crianças precisam, de certo modo, ser acompanhadas de atitudes positivas por parte dos 

pais. Por isso as escolas têm procurado sensibilizar os pais dos alunos, seja 
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apresentando-lhes as professoras do outro país que trabalham com seus filhos, seja 

possibilitando que participem nos eventos binacionais da escola, ou até mesmo em 

atividades corriqueiras conduzidas pela professora do outro país na segunda língua, 

como uma atividade na horta, uma observação de campo, uma entrevista com uma 

pessoa da comunidade relevante para as crianças ou um ensaio para representar uma 

obra de teatro, entre outras possibilidades. 2. A Interculturalidade no Programa de 

Escolas de Fronteira Para que esses processos de sensibilização sejam bem sucedidos é 

importante partir, além disso, do conhecimento prévio dos alunos, das famílias e de suas 

realidades por parte dos professores do outro país. Prevê-se, assim, que as escolas 

desenvolvam uma sistemática de trabalho de sensibilização dos pais para o 

desenvolvimento de atitudes positivas frente ao bilingüismo e à interculturalidade. Uma 

educação para as escolas de fronteira, nesse contexto, implica no conhecimento e na 

valorização das culturas envolvidas, tendo por base práticas de interculturalidade. Como 

efeito da interação e do diálogo entre os grupos envolvidos, têm-se, então, relações entre 

as culturas, o reconhecimento das características próprias, o respeito mútuo e a 

valorização do diferente como diferente (e não como ‗melhor‘ ou ‗pior‘). Por 

interculturalidade podemos entender pelo menos dois tipos de fazeres diferentes: * 

Entederemos por ‗interculturalidade‘, em primeiro lugar, um conjunto de práticas 

sociais ligadas a ‗estar com o outro‘, entendê-lo, trabalhar com ele, produzir sentido 

conjuntamente. Como em toda prática social, interculturalidade se vive na medida em 

que se produzem contatos qualificados com o outro, como por exemplo, nos 

planejamento conjuntos dos professores dos dois países, nos projetos de aprendizagem 

em que interagem alunos argentinos e brasileiros, cada grupo com sua maneira 

culturalmente diferente de olhar para os mesmos objetos de pesquisa, na participação 

em eventos próprios de cada país, como por exemplo, na ocasião em que pais e alunos 

de uma escola argentina participam de uma festa junina brasileira. Esta dimensão da 

interculturalidade é a dimensão das vivências, fundamental no campo dos 

conhecimentos atitudinais1 * Entendemos interculturalidade também como 

conhecimentos sobre o outro, sobre o outro país, sua formas históricas de constituição e 

de organização, conhecimentos estes que precisam estar presentes curricularmente nos 

projetos de aprendizagem planejados e executados nas escolas. São estes conhecimentos 

sobre o outro que possibilitarão, aos alunos, sentirem-se partícipes de histórias comuns, 
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por exemplo, quando um estudante brasileiro consegue entender e apreciar o esforço 

sanmartiniano na guerra de independência da Argentina e a sua dimensão latino-

americana. Nesta dimensão da interculturalidade incorporar-se-ão a história, a 

geografia, as dimensões literárias, artísticas, religiosas, etc. do outro país nos projetos de 

aprendizagem realizados conjuntamente de forma bilíngüe. Esta é a dimensão 

informacional da interculturalidade. Além disso, a educação pensada para as zonas de 

fronteira proporciona aos alunos das escolas do programa o conhecimento e o uso de 

mais uma língua, o que contribui para a qualidade da educação e para o aprimoramento 

1 Neste sentido entendemos por atitudinal o desenvolvimento de um direcionamento 

continuo para a pesquisa, o desejo de aprender mais. de suas relações comunicativas, 

tendo em vista que esses alunos encontramse, em maior ou menor grau, expostos a 

situações de utilização de ambos os idiomas. As relações entre o manejo de duas línguas 

e a inserção em duas ou em várias culturas não são diretas, mas dependentes dos 

contextos e dos modos de circulação dos indivíduos. Desta forma, a novidade da 

proposta empreendida por ambos os países abre um espaço para o levantamento das 

condições que definem o contexto pedagógico do programa tanto para a aprendizagem 

de línguas como para o desenvolvimento da interculturalidade. Ainda que a tradição do 

ensino e aprendizagem de línguas segundas/estrangeiras estabeleça uma diferença 

crucial entre contextos endolíngües e exolíngües2 , temos que considerar que a 

heterogeneidade sociolingüística e a forte orientação intercultural na qual se desenvolve 

o programa definem um âmbito complexo em que o estabelecido até o momento pelos 

especialistas resulta insuficiente e produz, por este motivo, um estado de tensão 

permanente. Muitas são as vozes que atravessam a presente proposta. Vozes que 

provém de diferentes olhares desde a teoria, desde a prática; olhares históricos, sociais, 

políticos, entre outros, e que parecem não se escutar ou, pelo menos, não conseguir a 

harmonia necessária em várias oportunidades. Entretanto, esta heterogeneidade deve ser 

considerada como constitutiva do programa e como um ponto de partida tanto para a 

tomada de decisões na prática concreta como para a posterior realização de pesquisas 

que, a partir do diálogo teoría-prática dos docentes, definam uma metodología e uma 

terminologia que permitam obter acordos entre todos os participantes. 2 No primeiro 

caso o aprendiz pode continuar com o uso social da língua que aprende fora do contexto 

pedagógico. O que o docente estabelece na aula não é a única amostra da língua que o 
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aluno possui e, portanto, ele estará exposto a diferentes situações, que lhe trarão 

inquietude, dúvida, revisão de estereótipos, entre outras questões e que, ao serem 

levadas para a aula, permitirão aos alunos refletir sobre elas. Nesse caso não falamos da 

aprendizagem de uma língua como língua estrangeira, mas como segunda língua ou L2. 

2.1 Formas de exposição à Interculturalidade O programa possibilita uma exposição 

sistemática a a) usos da segunda língua, na medida em que a outra língua passa a fazer 

parte de maneira cada vez mais presente no cotidiano da escola, onde a criança passa 

uma parte importante do seu tempo. Esses usos são orais e escritos. A presença de 

textos na segunda língua, a ser estimulada desde o primeiro contato da criança com a 

escola, cresce e se diversifica à medida em que avançam suas possibilidades de leitura, 

tornando-se, com o tempo, uma presença constante em todos os atos educativos, das 

diferentes disciplinas. b) uma relação pessoal com um falante nativo da segunda língua. 

A criança não é exposta somente a usos da segunda língua, mas é possibilitado a 

formação de um vínculo com uma pessoa que conversará com ela exclusivamente na 

segunda língua. Esse vínculo emocional é fundamental para a formação de atitudes 

positivas frente ao idioma e à cultura que ele veicula. É importante além disso observar 

que o vínculo se dá com um falante nativo da segunda língua, o que possibilita à criança 

perceber e vivenciar a pragmática que liga língua e cultura. O reconhecimento da 

alteridade implica refletir sobre as representações que circulam em uma sociedade a 

respeito das línguas e das culturas que as contextualizam. Um claro exemplo disso são 

os estereótipos com os quais se identifica tanto a uma língua como a seus falantes. As 

línguas, neste sentido, são mais ou menos ―fáceis‖, ―alegres‖, ―doces‖, ―musicais‖, entre 

outras apreciações estereotipadas. A compreensão destas representações implica 

reconhecer a complexidade da aprendizagem de outra língua e cultura e, 

conseqüentemente, compreender o alcance do esforço pedagógico a ser realizado pela 

escola. É a partir da informação e da reflexão contínua entre alunos e docentes que estas 

podem ser resignificadas. A aula se converte em um espaço para a descoberta das 

características da L2. c) um profissional da comunidade nacional / cultural da qual essa 

língua é a expressão mais generalizada. O contato é com um profissional do outro país, 

e que tem uma vivência institucional no sistema escolar do país vizinho, experiência 

também muito importante para a criança, que vivenciará, no seu contato com 

professores argentinos e brasileiros, as tradições pedagógicas institucionais de dois 



185 

 

 

 

sistemas escolares diferentes. Embora estes três aspectos ocorram efetivamente juntos, 

esta partição permite entender os ganhos que há para as crianças não só em conhecer 

usos da língua, mas ainda em desenvolver vínculos pessoais concomitantemente ao 

aprendizado destes usos. O medo, produto do desconhecimento do outro, se converte 

em curiosidade, surpresa e vontade de aproximação a partir de experiências conjuntas 

significativas. Finalmente, as escolas envolvidas no programa, para além desta 

incorporação da segunda língua e de pessoas da outra nacionalidade nas suas rotinas, 

ampliam a base informacional dos conteúdos escolares, deixando de focalizar 

unicamente o nível nacional e ocupando-se também com a Região como unidade de 

trabalho. Trata-se de um Programa que tem proporcionado, às comunidades, às escolas 

envolvidas e aos Ministérios da Educação de ambos países a oportunidade de vivenciar 

relações de interculturalidade e a desenvolver rotinas de trabalho bilíngües, com o uso 

do português e do espanhol, experiência fundamental para os objetivos políticos 

expressos na documentação política da relação entre os dois países, citada no início 

deste texto. 3. Modelo Comum para o desenvolvimento do Bilingüismo e da 

Interculturalidade O programa visa ao desenvolvimento de um modelo de ensino 

comum nas escolas de fronteira, garantindo, assim, que alunos e professores tenham a 

oportunidade de se educar e se comunicar nas duas línguas a partir do desenvolvimento 

de um programa intercultural. Na fase inicial do Programa as escolas participantes 

seguem os calendários e as práticas curriculares dos seus respectivos sistemas de ensino 

e há uma caminhada de médio prazo até que se possa pensar tanto em um modelo 

comum compartilhado quando em um calendário único para as escolas que, assim, terão 

mais facilidade de planejamento conjunto do que no momento. Este modelo comum não 

é a justaposição de dois currículos nacionais nas escolas envolvidas, mas uma série de 

acordos e negociações que os sistemas escolares envolvidos (escolas, secretarias 

municipais e estaduais de educação, ministérios provinciais de educação, ministérios 

nacionais) realizam dentro de um quadro comum estabelecido num primeiro momento 

nas Reuniões Técnicas Bilaterais (até o momento foram realizadas quatro reuniões 

técnicas bilaterais alternadamente em ambos os países) e mais recentemente pelos 

trabalhos da Comissão Curricular do Programa, que iniciou seus trabalhos em junho de 

2006. A Comissão Curricular, que planejou concluir o texto curricular básico de 

referência em dezembro de 2006 baseia-se, por sua vez, na experiência bilateral 
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instalada pelo Programa Escolas Bilíngües de Fronteira desde o final de 2004, quando 

os trabalhos conjuntos começaram. Estabelecido o quadro curricular de referência do 

Programa Escolas Bilíngües de Fronteira, cada sistema escolar e cada escola 

participante elaborará, de forma mais precisa, seu plano político-pedagógico (PPP) / 

proyecto educativo institucional (PEI) e, conseqüentemente, suas rotinas e estratégias de 

trabalho. Este marco de funcionamento está, em muitos aspectos, neste momento, 

estabelecido, de facto, pelas práticas docentes e de gestão em curso e, de jure, nas atas 

das reuniões técnicas bilaterais periódicas. Nesse sentido, as práticas estão gerando uma 

base curricular comum da qual todos os profissionais e instituições envolvidas são 

partícipes, e que será sistematizada pela Comissão Curricular do Programa3 . 3.1 - 

Modelo seqüencial em construção O PEBF iniciou-se em 2005 com a presença na 

primeira série do ensino fundamental ou 1º. Ano da ‗Educación General Básica‘ (EGB) 

de docente da ‗escola-espelho‘ do outro país, falante da segunda língua, em um 

determinado número de horas semanais. A projeção pretendida é de que a cada ano se 

ampliem o número de turmas envolvidas e que se avance para a próxima ou próximas 

séries, conforme as possibilidades concretas dos sistemas escolares, permitindo aos 

alunos também o avanço das suas experiências na segunda língua e na familiarização 

com a cultura e as informações referentes ao outro país. Dessa forma, inicia-se a 

exposição dos alunos à segunda língua a partir mesmo da sua chegada no ensino 

fundamental, quando suas disposições e capacidades para o aprendizado de línguas são 

maiores do que em idade mais avançada. Isso não impede que futuramente também as 

crianças da educação infantil sejam envolvidas no ensino bilíngüe e intercultural de 

maneira sistemática, ação que já vem ocorrendo em algumas escolas argentinas, com 

quadro próprio de professores, como é o caso da Escola Bilíngüe No. 1 de Bernardo de 

Irigoyen. Por outra parte, como apoio a este trabalho, foram propostas orientações – não 

prescritivas ou obrigatórias – que pudessem servir de insumo ao trabalho docente 

através do estabelecimento de uma possível progressão de conteúdos 3 A formação 

desta comissão curricular teve como objetivo principal elaborar orientações curriculares 

para o Programa. Neste sentido, a comissão formulou uma estratégia comum de PPP 

(projeto político-pedagógico) e PEI (proyecto educativo institucional) a partir das 

orientações legislativas de cada um dos dois países. e atividades previstos nos projetos e 

na posterior avaliação dos avanços dos alunos. Desta forma, una vez alcançada uma 
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primeira etapa de sensibilização à interculturalidade, é esperável que todos os 

participantes do Programa avancem em um desenvolvimento crescente orientado ao 

aprofundamento da interculturalidade e suas práticas. Por outra parte, é preciso ressaltar 

também o valor pedagógico e didático que tem a avaliação para o Programa. Neste 

sentido, complexifica-se a atividade de avaliação através da introdução de diferentes 

momentos de reflexão metalingüística, metacognitiva e intercultural dos alunos e 

docentes, sempre tendo em conta a relação entre o momento da escolaridade e a idade 

dos alunos. Neste sentido, é preciso destacar que o Programa tem por objetivo que os 

alunos formados se transformem em cidadãos ativos para converter a fronteira em um 

espaço democrático de cooperação. Um cidadão sensível à interculturalidade que, ao 

longo do seu percurso escolar, tenha experimentado diferentes situações de contato com 

a outra cultura, permitindolhe gerar critérios amplos e tolerantes perante a diversidade. 

Além disso, o aluno egresso do Programa terá um domínio suficiente das línguas 

portuguesa e espanhola para interatuar com seus pares em contextos previsíveis de 

intercâmbio lingüístico. Ao trabalho intercultural e de sensibilização lingüística 

realizado nos primeiros anos de escolaridade, somase, nos últimos anos, um trabalho 

mais sistemático que permita aos alunos atuar de forma plena em contextos que 

demandem a utilização de práticas sociais de compreensão e produção nas duas línguas. 

A seqüencialidade do avanço série-a-série para a troca docente foi e tem sido necessária 

em virtude dos muitos ajustes que o novo sistema trouxe às escolas e aos sistemas locais 

gestores da educação, tornando necessário recursos para atividades que antes não 

existiam, como o transporte do corpo docente, ou ampliação de jornadas de trabalho, ou 

ainda ampliação do espaço físico das escolas e provisão de novos equipamentos. 3.2 - 

Intercâmbio docente O Programa tem como base o intercâmbio docente a partir da 

disponibilização de quadros já formados em ambos os países e que atuam nas escolas 

envolvidas. A unidade básica de trabalho, portanto, é o par de ‗escolas-espelho‘, que 

atuam juntas formando uma unidade operacional e somando seus esforços na construção 

da educação bilíngüe e intercultural. Esta forma permite aos docentes dos países 

envolvidos vivenciarem eles mesmos, na sua atuação e nas suas rotinas semanais, 

práticas de bilingüismo e de interculturalidade semelhantes às que querem construir 

com os alunos, na medida em que se expõem à vivência com seus colegas do outro país 

e com as crianças das várias séries com as quais atuam. Igualmente importantes são as 
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demandas por maior intercâmbio dos alunos das duas escolas-espelho, dada o 

movimento positivo que o ‗cruce‘ de professoras tem provocado nas escolas, que 

possibilitou o despertar da curiosidade das crianças sobre o outro país. Essa 

movimentação dos alunos tem sido dificultada por importante indocumentação (crianças 

sem documento de identidade), pela legislação de proteção à criança, especialmente na 

Argentina, que impede a travessia da fronteira sem a autorização por escrito de ambos 

os pais. Apesar disso e de outras dificuldades referentes à autorização de travessia da 

fronteira, houve vários momentos em que alunos dos dois países tiveram a oportunidade 

de se confraternizar. 4. – Funcionamento do PEBF a) Carga horária e disposição das 

aulas em segunda língua O fato de o PEBF realizar-se sobre uma base escolar pré-

existente, gerida por diferentes secretarias de educação ou ministérios provinciais faz 

com que não seja possível ou recomendável propugnar um modelo único para sua 

execução. Concretamente, a discussão com as equipes conduziu à emergência de três 

formas para a organização das escolas: 1) Escola em Tempo Integral (Jornada 

Completa), com o ensino em L1 em um turno e o ensino em L2 noutro turno, a partir de 

projetos de trabalho binacionais, formulados de maneira conjunta, desenvolvidos pelas 

escolas-espelho concomitantemente, com tarefas específicas em cada língua. Nesse 

modelo há pelo menos dois dias semanais de trabalho em segunda língua e uma carga 

horária total de pelo menos 6 horas semanais, com possibilidade de ampliação, 

conforme a disponibilidade de espaços escolares adequados. Sendo uma escola de 

tempo integral, os alunos terão ademais das horas reservadas aos projetos em segunda 

língua, outras atividades e oficinas nos dias não destinados à educação bilíngüe. 2) 

Escola em Contra-Turno, com um funcionamento semelhante à Escola em Tempo 

Integral, mas somente com as atividade de educação bilíngüe intercultural no turno 

contrário 3) Escola em Turno Único, com projetos de trabalho binacionais 

consensuados na escola, realizados de forma bilíngüe, com tarefas específicas em cada 

uma das línguas. Em dois dias por semana o ensino, ao exemplo de uma das escolas, é 

realizado em segunda língua dentro do próprio turno, num total de, no mínimo, cinco 

horas semanais com possibilidade de expansão para seis horas semanais. O primeiro é o 

modelo utilizado prototipicamente em Dionísio Cerqueira e Bernardo de Yrigoyen, 

como escolas de tempo integral. O segundo modelo tem sido praticado em Foz do 

Iguaçu e Puerto Iguazu; o terceiro é o modelo desenvolvido em Uruguaiana, embora sua 
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escola-espelho de Paso de los Libres funcione em turno integral. O modelo em turno 

único prevê a presença do trabalho em segunda língua na base curricular, enquanto o 

trabalho em contra-turno muitas vezes pode fazer com que o trabalho seja visto como 

uma atividade extra-curricular, o que não é a intenção do PEBF . O turno único traz 

melhores perspectivas para a ampliação do sistema, porque não interfere tanto na rotina 

da escola, não demandando ampliação do espaço físico e de contratação docente com a 

mesma intensidade que o trabalho em contra-turno ou em turno completo. O trabalho 

em contra-turno ou em turno completo, por sua vez, amplia o tempo de permanência do 

aluno na escola, estratégia útil para o processo de aprendizagem do aluno a médio e 

longo prazo, mas que encontra resistências por parte dos pais, em especial considerando 

as crianças menores (6 e 7 anos), que fazem sua primeira experiência escolar. Em 

função das experiências antes mencionadas, e a partir dos debates gerados nas reuniões 

das equipes de trabalho bilaterais e ao longo dos diferentes encontros de capacitação, 

observa-se a necessidade de pensar um novo modelo, definido de forma conjunta com 

todos os atores participantes do Programa, que permita refletir e dar respostas às 

características específicas inovadoras das escolas interculturais bilíngües. b) Modelo de 

educação bilíngüe: Vinculado versus Não-Vinculado No modelo de educação bilíngüe 

vinculado a apresentação dos conhecimentos normalmente é imbricada, isto é, o aluno 

aprende em ambas as línguas UM mesmo conteúdo. Para que UM conteúdo seja 

aprendido se necessita, portanto, de ambas as línguas. Isso implica que as turmas devem 

ser FECHADAS, que não deve haver entrada de alunos nas turmas bilíngües depois da 

1ª série, isto é, durante a seqüência do processo de escolarização, porque os recém-

ingressantes não acompanharão os demais alunos que terão já uma proficiência e uma 

prática com a L2 que os recém ingressantes, em geral, não têm. A vantagem desse 

modelo é que a proficiência dos alunos avança de forma coordenada, e se chega ao final 

dos nove anos do ensino fundamental com esta proficiência construída, garantia, por 

exemplo, da possibilidade de construção de um ensino médio bilíngüe de qualidade. Em 

uma escola pública com as características das escolas do PEBF, entretanto, o modelo 

utilizado é o Não-Vinculado, o que implica que crianças novas, eventualmente sem o 

mesmo grau de proficiência dos colegas, podem ingressar por transferência em qualquer 

série, mesmo nas séries mais adiantadas. Esta possibilidade precisa ficar aberta em uma 

escola pública focada na inclusão social. Para os casos de transferência, serão discutidas 
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estratégias para melhorar o desempenho escolar dessas crianças ingressadas 

posteriormente, de modo que elas possam acompanhar os trabalhos realizados em 

segunda língua. Não há por enquanto muitos casos de crianças ingressas nas turmas de 

educação bilíngüe, quadro que deve mudar à medida em que o PEBF avança para as 

séries superiores. c) Estrutura, acompanhamento pedagógico e registro O PEBF é 

constituído por uma coordenação em cada um dos Ministérios de Educação da 

Argentina e do Brasil, por coordenadores locais das redes gestoras – Secretarias 

Municipais de Uruguaiana, Itaqui, São Borja e Foz do Iguaçu e Secretarias de Estados 

da Educação de Santa Catarina (Gerência Regional de Educação de Dionísio Cerqueira) 

e do Paraná pelo lado brasileiro e dos Ministérios Provinciais de Educação – Corrientes 

e Misiones – pelo lado argentino. Além disso, conta com coordenadores em cada escola. 

As escolas argentinas contam com acompanhamento e assessoria pedagógica de 

especialistas designados especialmente para este fim em cada uma das cidades 

envolvidas no programa. Pelo lado brasileiro esta função tem sido desempenhada pelo 

IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Lingüística, de 

Florianópolis, cujos assessores periodicamente visitam as escolas de fronteira. Estas 

equipes participam do planejamento conjunto das escolas-espelho, propiciam discussões 

sobre didática das línguas e sobre o trabalho com projetos de aprendizagem para a 

escola, assistem periodicamente a algumas aulas para colaborar no aprimoramento da 

ação docente das professoras, organizam a relatoria do PEBF e ajudam a manter as 

comunicações entre todas as instâncias da organização do trabalho. 5 - Ensino através 

de Projetos de Aprendizagem O projeto é um instrumento para criação de cooperação 

interfronteiriça. A concepção de interculturalidade é, nesse caso, ativa: a escola será 

intercultural na medida em que haja a participação efetiva de profissionais e de alunos 

das diversas culturas envolvidas na comunidade educacional (e que não são só ‗duas‘: a 

cultura argentina e a cultura brasileira, o que corresponderia a pensá- las como unidades 

homogêneas) em todas as instâncias de convivência que são próprias da instituição 

escolar. Por Cooperação interfronteiriça entende-se a possibilidade de superar a idéia da 

fronteira nacional como uma barreira - ―onde o país termina‖ - mas ao contrário, de 

entendê-la como a visualização de acesso a oportunidades sociais, pessoais, 

educacionais, culturais e econômicas nascidas da presença e na interação com o outro, 

superando preconceitos, rixas e disputas oriundas do período histórico anterior, o da 
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afirmação do Estado Nacional como instância única de atribuição de identidade, e que 

apresentava o outro como ameaça e como negação. Além das reconhecidas vantagens 

pedagógicas do trabalho por projetos, do ponto de vista da cooperação interfronteiriça, 

no PEBF, tem por objetivo permitir, organizar e fomentar a interação entre os agentes 

educacionais e as comunidades educativas envolvidas, de tal maneira a propiciar o 

conhecimento do outro e a superação dos entraves ao contato e ao aprendizado. Este 

contato com o outro implica necessariamente o contato com a língua falada por ele. 

Levando-se em conta estas razões, portanto, o currículo precisa basearse em formas de 

organização das rotinas que permitam aos envolvidos de duas cidadanias e de várias 

culturas participarem nas tomadas de decisões e na execução de todas as fases do 

ensino, em todos os níveis em que isso se fizer necessário: o Planejamento Conjunto de 

professores é um dos pilares de tal procedimento, pois dá às escolas envolvidas um 

máximo de responsabilidade na escolha das problemáticas dos projetos de 

aprendizagem e no planejamento do tratamento que estes temas terão. Estas foram 

algumas das razões pelas quais se consensuou o funcionamento escolar através da 

metodologia de ensino via projetos de aprendizagem (EPA) como um possível caminho 

natural para uma escola deste tipo. A principal contribuição desta forma de organização 

metodológica é a de possibilitar que se escolham os temas a serem desenvolvidos 

localmente, por turma ou por escola, conforme se considere mais oportuno e conforme 

as diferentes realidades das escolas em questão. Isso implica que escolas ou turmas 

diferentes podem realizar projetos diferentes entre si sem perder de vista os objetivos 

ligados tanto ao aprendizado das habilidades caracteristicamente escolares associadas ao 

avanço do letramento, por um lado, quanto os objetivos atitudinais associados à 

inteculturalidade e ao manejo das duas línguas, por outro. Para o aprendizado da 

segunda língua vale o mesmo princípio: as práticas da escola serão bilíngües na medida 

em que falantes de espanhol e de português conviverem nas suas funções escolares 

ligadas à produção e à circulação do conhecimento. O bilingüismo aqui trabalhado 

apresenta uma estrutura que parte das práticas efetivamente construídas nas escolas, da 

convivência e dos contatos lingüísticos que se fazem presentes na rotina escolar. O 

planejamento conjunto, como outros encontros entre o corpo docente, são oportunidades 

da prática do bilingüismo: fazem circular discursos falados e textos escritos nas duas 

línguas, permitem escutar a língua do outro, e portanto, escutar o outro e entendê-lo na 



192 

 

 

 

sua língua. Na perspectiva do ‗Ensino via Projetos de Aprendizagem‘ (EPA) as crianças 

participam de projetos bilíngües que prevêem tarefas a serem realizadas em português e 

em espanhol, coordenadas respectivamente pela docente brasileira ou argentina, de 

acordo com o nível de conhecimento do idioma que possuam e de acordo com o 

planejamento conjunto realizado periodicamente por professoras argentinas e brasileiras 

com suas respectivas assessorias pedagógicas. Os projetos, portanto, são bilíngües: o 

aluno realiza determinadas tarefas em uma língua e outras tarefas na outra língua, mas 

todas estas tarefas confluem para um objetivo comum, que é produzir respostas e 

compreensões a partir de uma problemática central, determinada de antemão. Os 

projetos de aprendizagem partem de interesses dos alunos envolvidos e são 

consensuados entre as professoras argentinas e brasileiras. As primeiras aulas da 

professora oriunda da escola-espelho têm, portanto, a dupla função de permitir à 

professora a familiaridade com seus novos alunos e o levantamento de interesses que 

servirão de base para o primeiro projeto de aprendizagem. Em conseqüência desta 

prática, o planejamento inicial – aquele que é realizado assim que a professora começa a 

trabalhar com uma turma nova – é de curto prazo (planejamento aula-a-aula) e em 

seguida, uma vez estabelecida a problemática do primeiro projeto de aprendizagem a ser 

realizado, passa a ser um planejamento de maior fôlego (planejamento de médio e longo 

prazo). O planejamento conjunto é um dos momentos em que a professora conta com a 

assessoria pedagógica local disponibilizada pela escola ou pelos ministérios. A 

perspectiva de trabalho com projetos distingue normalmente os conhecimentos 

informacionais dos conhecimentos operacionais. Estes últimos centram-se no 

desenvolvimento de habilidades – capacidade de operar com as informações, por 

exemplo, e incluem o letramento, o cálculo, as capacidades de planejar, executar, 

trabalhar em grupo, expor idéias em público, entre tantas outras. No planejamento do 

projeto de aprendizagem os docentes projetam quais conhecimentos dos dois tipos 

devem ser aprendidos pelos alunos, e ao final do projeto de aprendizagem registram 

quais conhecimentos informacionais e operacionais foram efetivamente trabalhados e 

aprendidos. A este procedimento de registro se dá o nome de ‗currículo post-factum‘ ou 

‗pós-feito‘, porque se concentra nas ações e aprendizados efetivamente realizados pelos 

alunos, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada país e com as 

disposições curriculares comuns desenvolvidas pela Comissão Curricular do PEBF. No 
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que se refere aos conteúdos, é importante destacar que se pensa em sua apropriação 

espiralada, tendo em conta a construção contínua de saberes a partir do trabalhado nos 

projetos. Isto implica que um conteúdo pode ser retomado várias vezes ao longo do 

percurso escolar, complexificando-o e enriquecendo-o a medida que a aprendizagem do 

aluno avança. Desta forma a metodologia de elaboração de um currículo post-factum 

assim como o trabalho por meio de projetos resultará fundamental na hora de definir o 

que será enfocado na L2. Como estratégia de acompanhamento e avaliação processual 

dos alunos sugeriu-se a metodologia de ‗portfólio‘ definido como o acompanhamento 

realizado a partir de evidências de variadas naturezas do trabalho realizado pelos alunos 

individual e coletivamente. O port-fólio é uma estratégia pedagógica advinda do campo 

das artes: são pastas ou conjuntos de memórias de obras realizadas pelo aluno 

individualmente ou em grupo.O port-fólio é um processo de seleção de amostras que 

reflitam a trajetória de aprendizagem de cada estudante no decorrer de um projeto de 

aprendizagem, permitindo que os docentes avaliem qualitativamente o crescimento e os 

desdobramentos das suas habilidades. Do mesmo modo enfatiza-se o reconhecimento da 

avaliação formativa e contínua como instância indispensável para fazer o aluno perceber 

o quanto aprendeu – e o prazer que isto provoca – assim como o que lhe falta ainda 

construir – oferecendo-lhe as ferramentas para que ele possa dar mais esse passo. Tem 

sido sugerido que cada projeto de aprendizagem se estenda por dois meses ou um 

bimestre e que os projetos não se repitam na escola, justamente porque todo o processo 

reiterado perde em apelo e na possibilidade de propor novas articulações do 

conhecimento. A metodologia de projetos tem sido pauta de momentos de formação nas 

diferentes escolas desde que foi consensuada pelos ministérios da educação na Reunião 

Técnica de Brasília em julho de 2005. 6. – O lugar do diálogo no ensino-aprendizagem 

6.1 A leitura e a escrita no PEBF Sabidamente as crianças têm distintos graus de 

conhecimento da leitura e da escrita ao ingressarem na escola. Isto implica que, para 

além dos pontos de partida no conhecimento da língua escrita (nas suas múltiplas 

dimensões), a escola é o principal agente alfabetizador, sobretudo para as classes 

populares. A escola tem uma missão intransferível na construção de sujeitos 

alfabetizados, sendo entendida hoje como uma condição de cidadania. Por isso se 

enfatiza que em todos os contextos a escola deve oferecer múltiplas oportunidades para 

que todas as crianças participem em situações de leitura e de escrita como processo 
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criativo, carregado de prazer, necessário, útil, inteligente e vinculado com a cultura 

escrita da sociedade. 6.2 Alcance dos termos letramento e alfabetização no Brasil e 

‗alfabetización‘ na Argentina Em relação à aprendizagem inicial da leitura e da escrita, 

resulta necessário esclarecer o alcance dos termos letramento / alfabetização e 

alfabetización empregados com distintos significados nos referenciais curriculares do 

Brasil e da Argentina, e que por este motivo demandaram uma explicitação durante as 

reuniões bilaterais do Programa. No Brasil se empregam os dois primeiros termos: o 

termo letramento faz referência à apropriação de conhecimentos que constituem a 

cultura chamada ―letrada‖, isto é, ao processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, 

mas compreende também a oralidade e a leitura. Ao termo alfabetização cabe a fase 

inicial deste processo, associada ao processo de codificação/decodificação de sons em 

letras e vice-versa. No caso da Argentina, nos documentos curriculares4 se emprega o 

termo alfabetização em sentido amplo para fazer referência aos momentos iniciais do 

processo de apropriação e recriação da cultura escrita (letrada) e inclui tanto a 

aprendizagem da língua escrita (suas formas, usos e funções) como o dos 

conhecimentos do sistema alfabético da escrita, o reconhecimento e traçado das letras e 

o progressivo conhecimento da ortografia das palavras. Em linhas gerais, o alcance do 

termo alfabetización na Argentina inclui os conhecimentos que no Brasil são abarcados 

nos termos letramento e alfabetização. Em ambos os casos (com o uso do termo 

letramento no Brasil e alfabetización na Argentina) se faz referência, então, ao processo 

– profundamente social – de aprendizagem de um produto cultural, a língua escrita; este 

processo é contínuo e se inicia, idealmente, na primeira infância. Esta concepção de 

letramento/alfabetización como apropriação e recriação da cultura escrita/letrada 

implica que, desde o começo da escolaridade, a língua 4 Citamos aquí exclusivamente 

documentos produzidos pelo Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación, como os Núcleos de Aprendizajes Priorizados. Lengua 1er. Ciclo (2004, com o 

acordo do Conselho Federal de Educação) e os Cuadernos para el aula. Lengua. 1º, 2º y 

3º (2006). Existem referenciais curriculares jurisdicionais que também coincidem com 

esta perspectiva. Cf. Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras, Ministério de Educação 

CABA. escrita deve permitir o acesso aos saberes próprios aos distintos campos do 

conhecimento, para conservá-los, compartilhá-los e transmiti-los. 6.3 Introdução de 

situações de leitura e escrita no programa bilíngüe. As crianças que participam 
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precocemente de situações alfabetizadoras, isto é, de letramento, em seu entorno 

primário e na escola, adquirem atitudes, expectativas (isto é, a imagem que começam a 

formar de sua possibilidades como leitores e escritores) e conhecimentos sobre a língua 

escrita e suas funções: compreendem que a escrita é lnguagem e que tem distintas 

funções. Isto que dizer que, entre outros aspectos, as crianças vão tomando consciência 

de que a palavra dita oralmente pode ser escrita e que o que está escrito se pode ‗dizer‘ 

porque é linguagem e que lendo se pode retomar uma ou mais vezes àquilo que se 

escreveu. No caso do PEBF aprendem, então, que tanto o espanhol como o português se 

pode ler e escrever. Em uma escola e em uma aula bilíngüe, este último aspecto 

recomenda a necessidade de que as crianças participem, no início, de uma etapa oral de 

contato com a segunda língua – enquanto participam de situações de leitura e escrita na 

sua língua materna. No âmbito das atividades com texos orais em segunda língua 

(conversações, jogos, canções, narrativas, rotinas escolares) previstas nos projetos que 

são desenvolvidos, as crianças aprendem formas de intercâmbio, o significado e uso de 

palavras e expressões e as regras de combinação desta língua. Dado que a escrita 

envolve processos afetivos e cognitivos, não teria nenhum sentido que as crianças 

copiassem palavras escritas por outro sem conhecer seu significado. Pois bem, quando 

no âmbito dos projetos de aprendizagem as crianças participam em atividades 

desafiadoras e interessantes, observa-se que pode surgir, para elas, espontaneamente e 

naturalmente, a necessidade de escrever: os nomes de um fantoche ou de um 

personagem de alguma história escutada, seu próprio nome como assinatura de uma 

mensagem para um amigo da escola gêmea, um epígrafe para uma ilustração a partir de 

um trabalho de campo, uma palavra ―linda‖ que se repete em uma canção aprendida. 

Estas são instâncias ideais, muitas vezes previstas pelos docentes, para incorporar a 

escrita como atividade de uma socidade letrada, que não devem ser desperdiçadas.5 6.4 

– Presença de textos completos desde as primeiras situações de leitura e escrita Para que 

as crianças se entusiasmem por aprender a ler e a escrever, é necessário que desde o 

princípio saibam que esta aprendizagem lhes possibilitará ingressar ao mundo da escrita. 

Este entusiasmo é fruto da participação em situações nas quais ler e escrever tem 

sentido e isto ocorre se o que se lê e se escreve são textos, palavras ou frase em contexto 

e com significado para as crianças. Os referenciais curriculares de ambos os países 

desestimulam métodos ou propostas de atividades exclusivamente centradas na 
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aprendizagem das letras ou sílabas ou, ainda, de palavras, quando estas não têm 

significado para as crianças. Nestes casos, então, se estreita a porta de entrada ao mundo 

da escrita, pelo que as crianças começam a suspeitar que ler e escrever é realizar 

atividades mecânicas e sem sentido e perdem rapidamente esse entusiasmo por 

aprender. A partir do mesmo ponto de vista, na pedagogia das línguas de desestimula 

que as atividades se centrem exclusivamente no conhecimento do léxico fora dos 

âmbitos discursivos que o contextualizam e que lhe dão sentido. 6.5 – A biblioteca 

bilíngüe e os livros de imagem. Segundo as necessidades que surjam nos projetos de 

aprendizagem, as crianças podem participar de distintas instâncias de leitura e escrita de 

textos. Podem necessitar, por exemplo, de escrever, com a ajuda de suas docentes, 5 Os 

desenvolvimentos curriculares do Brasil e da Argentina (vide Parámetros Curriculares 

Nacionais. Língua Portuguesa [Brasil]; e Série Cuadernos para el aula. Lengua 1°, 2°, 

3° da Argentina) abundam em propostas de atividades e sugestões de metodologias para 

a iniciação das crianças em situações de leitura e escrita na escola. legendas para as 

ilustrações ou fotografias que fizeram em um encontro esportivo, os cartazes ou os 

convites para este encontro. Podem recorrer aos livros da biblioteca para buscar 

imagens de lugares, animais, pessoas sobre as quais estejam trabalhando, ou para 

conhecer as histórias e personagens dos livros escritos na segunda língua6 . As escolas 

do Programa contam com bibliotecas bilíngües com acervo enviado pelos Ministérios 

da Educação do Brasil e da Argentina. Estão integradas, em boa medida, por livros 

criados especialmente para crianças. Entre eles se encontram os livros de imagem, livros 

de edição muito cuidadosa, ricamente ilustrados, às vezes com textos breves, às vezes 

sem texto. A participação freqüente em situações de exploração e leitura dos livros 

(neste caso se supõe a leitura de imagens) desde o começo da escolarização situa as 

crianças como leitores desde uma tenra idade, ainda quando não sabem ler com 

autonomia e não conheçam todas as palavras presentes. Participam de uma sociedade 

letrada folheando e conversando sobre os livros, olhando suas ilustrações, reconstruindo 

as histórias narradas a partir destas imagens, escutando a leitura feita pelos seus 

docentes. Por outro lado, sabemos, os livros permitem conhecer culturas, costumes, 

vestimentas, personagens, histórias, outras vozes diferentes daquela da professora. 

Frequentar e conhecer os livros da biblioteca bilíngüe, pelo que foi considerado, 

enriquece a proposta intercultural do projeto. Explorando livros e lendo-os por conta 
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própria e/ou escutando sua leitura por parte do professor, as crianças aprendem também 

que nestas duas línguas há diferenças entre a linguagem escrita e falada, que as formas 

escritas muitas vezes não coincidem com as faladas de uma e outra língua (isto é, que 

além de distintas línguas há também distintas variedades de uma língua, segundo sejam 

seus modos escrito ou oral, para além das variedades regionais de cada país). 6 

Recomendamos a leitura dos Eixos ―Lectura‖ e ―Escritura‖ dos Cuadernos para el aula. 

Lengua. 1°, 2° y 3°, (2006), Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. Da mesmo forma, com a análise pré-pedagógica adequada e o planejamento 

conjunto, pode-se trabalhar com materiais autênticos que apresentem os elementos 

lingüístico-culturais mais proveitosos para o intercâmbio entre os falantes de diferentes 

línguas e que, ao mesmo tempo, sejam relevantes de acordo com o universo discursivo 

dos alunos. Por exemplo, podem ser utilizadas canções, histórias e lendas; poesias, 

adivinhações, trava-línguas, versos, jogos de/com palavras; diferentes manifestações 

artísticas. 6.6 – A compreensão do princípio alfabético Tanto o português como o 

espanhol (como quase todas a línguas que são faladas na América, inclusive as línguas 

originárias) são línguas escritas com um sistema alfabético. Isto quer dizer que há um 

princípio ―ideal‖ que supõe que cada letra representa um som da fala. Isto implica que 

se as crianças conhecem o significado das palavras orais em qualquer das línguas, a 

compreensão do sistema alfabético de escrita que consigam a partir da leitura e da 

escrita na sua língua materna pode ser transferida à outra língua. Implica também que, 

escrevendo palavras conhecidas da segunda língua podem progredir na compreensão do 

princípio alfabético. 6.7 – A questão da ortografia Em relação com a escrita de palavras, 

costuma existir a idéia de que não é conveniente que crianças pequenas escrevam em 

mais de uma língua (espacialmente quando se trata de línguas próximas, como é o caso 

do espanhol e do português) pela razão de que a semelhança entre as palavras das duas 

línguas podem induzi-los a confundir sua ortografia. Cabe elucidar aquí vários aspectos. 

Quando as crianças estão se iniciando no processo de alfabetização em sua língua 

materna, as estimulamos a escrever segundo suas próprias possibilidades. Devem 

compreender a alfabeticidade do sistema, o que supõe reconhecer os sons das palavras 

faladas, escolher as letras adequadas e tracá-las. Em função do seu desconhecimento dos 

defeitos do paralelismo do sistema (que pode haver sons que se representam com mais 

de uma letra, letras que representam mais de um som, letras que não representam 
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nenhum som, etc.) recorrem a uma ortografia simplificada. Considera-se um progresso 

na escrita de palavras que as crianças formulem a dúvida ortográfica (―Com que letra 

é?‖). Uma vez desenvolvida, esta dúvida é tranferida à escrita de palavras em uma 

segunda língua. Por outro lado, como foi mencionado antes, toda língua apresenta 

distintas variedades orais, algumas mais próximas ao padrão escrito. Esta diferença 

entre o oral e o escrito estabelece diversos desafios à alfabetização, um dos quais é o da 

ortografia, seja na língua materna seja na segunda língua. Mediante a reflexão 

permanente sobre as possibilidades do sistema de escrita e do ensino explícito por parte 

dos professores, sempre no marco de situações de escrita com sentido para as crianças, 

elas progridem paulatinamente até o conhecimento e uso da ortografia correta das 

palavras da sua língua e aprendem também que não é o mesmo falar que escrever (dado 

certo grau de opacidade de nossas línguas, nem todas as palavras se escrevem como se 

pronunciam). Considerar o problema ortográfico como um obstáculo para que as 

crianças participem (de forma autônoma, em grupos ou ditando ao professor) em 

situações de escrita de textos que surjam dos projetos de aprendizagem que são 

executados no PEBF impede ou posterga seu ingresso como ―sócio pleno‖ na sociedade 

letrada. Considerações finais Este documento sintetiza as concepções iniciais e 

experiências vivenciadas pelas escolas envolvidas neste período de implementação do 

Programa. Foi elaborado a partir da descrição do que vem ocorrendo efetivamente nas 

fronteiras entre Argentina e Brasil, tendo à mão os muitos relatórios e observações in 

loco que o PEBF tem possibilitado. Valeu-se também das atas das reuniões bilaterais 

que ocorreram alternadamente nos dois países, e da documentação prévia consensuada 

entre os dois governos no âmbito do Mercosul ou em acordos bilaterais. Finalmente, foi 

enriquecido com as observações de cerca de quase 200 professores de todas as escolas 

brasileiras e argentinas, além de dirigentes municipais, estaduais e provinciais que se 

encontraram no I Seminário Internacional sobre as Escolas Bilíngües de Fronteira, 

realizado pelo Ministério da Educação do Brasil em 31 de julho e 1º. de agosto de 2006 

em Foz do Iguaçu. 
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ANEXO B - Programa Escolas Interculturais de Fronteira - PEIF 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA Nº 798, DE 19 DE JUNHO DE 2012 

 

Institui o Programa Escolas Interculturais de 

Fronteira, que visa a promover a integração 

regional por meio da educação intercultural e 

bilíngue. 

 

 O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições conferidas pelo 

inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e CONSIDERANDO 

que em 13 de dezembro de 1991, os Ministros da Educação dos países integrantes do 

MERCOSUL à época firmaram protocolo de intenções por meio do qual manifestaram 

interesse em contribuir na área educacional para os objetivos políticos de integração do 

MERCOSUL; CONSIDERANDO que em novembro de 2003, foi firmada a 

"Declaração Conjunta de Brasília para o Fortalecimento da Integração Regional" entre 

Brasil e Argentina, em que a educação foi afirmada como espaço cultural para o 

fortalecimento de uma consciência favorável à integração regional, tendo início o 

Programa Escolas Interculturais Bilíngües de Fronteira do Mercosul como Programa de 

Cooperação; CONSIDERANDO que na XXXI REUNIÃO DOS MINISTROS DA 

EDUCAÇÃO DOS PAÍSES DO MERCOSUL, na cidade do Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, República Federativa do Brasil, no dia 24 de n CONSIDERANDO que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, garante às 

crianças e aos adolescentes a proteção integral e todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes oportunidades a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade; CONSIDERANDO que a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência comunitária, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais, de acordo com o art. 1° da Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional; CONSIDERANDO o caráter intersetorial das políticas de 

inclusão social e formação para a cidadania, bem como a co-responsabilidade de todos 

os entes federados em sua implementação e a necessidade de planejamento territorial 

das ações intersetoriais, de modo a promover sua articulação no âmbito local; resolve: 

Art. 1o Fica instituído o Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF), com o 

objetivo de contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por 

meio da articulação de ações que visem à integração regional por meio da educação 

intercultural das escolas públicas de fronteira, alterando o ambiente escolar e ampliando 

a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. § 1o As Escolas 

Interculturais de Fronteira são as escolas públicas Estaduais e Municipais situadas na 

faixa de fronteira e instruídas pelo "Modelo de ensino comum de zona de fronteira, a 

partir do desenvolvimento de um Programa para a educação intercultural, com ênfase no 

ensino do português e do espanhol", da Declaração Conjunta de Brasília, firmada em 23 

de novembro de 2003 pela Argentina e pelo Brasil, e do Plano de Ação do Setor 

Educativo do MERCOSUL 2006-2010. § 2o As escolas participantes do Programa 

Escolas Interculturais de Fronteira também participarão do Programa Mais Educação. 

Art. 2o As Escolas Interculturais de Fronteira seguem os seguintes princípios: I - 

Interculturalidade, que reconhece fronteiras como loci de diversidade e que valora 

positivamente as diversas culturas formadoras do Mercosul, promovendo a cultura da 

paz, o conhecimento mútuo e a convivencialidade dos cidadãos dos diversos países-

membros. Esta convivencialidade se realiza com a atuação conjunta de docentes dos 

dois países em cada uma das Escolas Interculturais (princípio do cruze), gêmeas ou 

próximas; II - Bilinguismo, que prevê que o ensino seja realizado em duas línguas, o 

espanhol e o português, com carga horária paritária ou tendendo ao paritário, com uma 

distribuição equilibrada dos conhecimentos ou disciplinas ministradas em cada uma das 

línguas. Prevê, ainda, pelo respeito ao sujeito do aprendizado, a presença na escola de 

outras línguas regionais, conforme a demanda; III - Construção comum e coletiva do 

Plano Político-Pedagógico das Escolas-Gêmeas, respeitando as tradições escolares dos 

países envolvidos e incluindo as demandas culturais específicas da fronteira no 

currículo. Art. 3o Integram o Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) as 

ações das seguintes instituições: I - Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Básica e da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro da Educação; II 
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- Representantes dos Ministérios da Educação dos Estados parte e associados do 

Mercosul que possuem áreas fronteiriças com o Brasil; III - Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação envolvidas das regiões de fronteira; IV - Conselho Nacional de 

Educação e os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação das áreas de fronteira; V 

- Instituições de Ensino Superior participantes da Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública; VI - Escolas 

gêmeas. Art. 4o Compete ao Ministério da Educação do Brasil, por meio da Secretaria 

de Educação Básica e da Assessoria Internacional promover a articulação institucional e 

a cooperação técnica entre os Ministérios da Educação dos países membros, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, as Universidades e Conselho Nacional de 

Educação e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, bem como garantir 

recursos financeiros às instituições formadoras e às escolas, visando ao alcance dos 

objetivos do Programa. Art. 5o Compete aos Estados parte e associados do Mercosul 

prestar assistência técnica e conceitual na gestão e implementação dos projetos. Art. 6o 

Compete às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação acompanhar o 

desenvolvimento do programa. Art. 7o Compete aos Conselhos Estaduais e Municipais 

de Educação, detalhar, conforme o caso, as Diretrizes para o funcionamento das suas 

escolas valendose das prerrogativas legais enquanto órgãos normativos do Sistema, 

tendo em vista a diversidade educacional, cultural e linguística de cada fronteira 

específica. (LDB, art 11, incisos I, II e III). Art. 8o Compete às Universidades a 

formação dos docentes que atuam no Programa. Art. 9o Compete às escolas fronteiriças 

a execução e desenvolvimento do Programa. Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. ALOIZIO MERCADANTE OLIVA (Publicação no DOU n.º 

118, de 20.06.2012, Seção 1, página 30) 
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ANEXO C - Lei Ordinária nº 1.406, de 18 de novembro de 2009 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Referente ao Projeto de Lei nº 0094/09-AL. 

LEI Nº. 1.406, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009. 

Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4624, de 18/11/2009. 

Autor: Deputado Isaac Alcolumbre 

Fica autorizado o Poder Executivo a incluir na grade curricular do Ensino 

Médio da rede pública estadual a disciplina de Língua Francesa. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e 

eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a incluir na grade curricular 

do Ensino Médio da rede pública estadual a disciplina de Língua Francesa 

como componente curricular complementar. 

Art. 2º. As instituições de ensino que ofertarem o curso citado no artigo 

1º desta Lei deverão prever, em seus respectivos Planos de Curso, a já 

citada disciplina, especificando ainda sua carga horária mínima, 

obedecidos os preceitos legais. 

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá - AP, 18 de novembro de 2009. 

 ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 
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ANEXO D - A lei 11.161, de 5 de agosto de 2005 

  

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005. 

 Dispõe sobre o ensino da língua espanhola. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1
o
 O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos 

plenos do ensino médio. 

        § 1
o
 O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a 

partir da implantação desta Lei. 

        § 2
o
 É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino 

fundamental de 5
a
 a 8

a
 séries. 

        Art. 2
o
 A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita 

no horário regular de aula dos alunos. 

        Art. 3
o
 Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua 

Estrangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola. 

        Art. 4
o
 A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes 

estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a 

matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna. 

        Art. 5
o
 Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as 

normas necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades 

de cada unidade federada. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument
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        Art. 6
o
 A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará 

os sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei. 

        Art. 7
o
 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

        Brasília, 5 de agosto de 2005; 184
o
 da Independência e 117

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 
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ANEXO E - Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016 

 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016. 

Exposição de motivos 

Convertida na Lei nº 13.415, de 2017 

Texto para impressão 

Institui a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera 

a Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, e dá 

outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

 Art. 1º  A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 ―Art. 24.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

 Parágrafo único.  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser 

progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas do 

respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de 

implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação.‖ (NR) 

 ―Art. 26.  ....................................................................... 

 § 1º  Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, 

no ensino fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36. 

 § 2º  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos. 

 § 3º  A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório 

da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

............................................................................................. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20746-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Exm/Exm-MP-746-16.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�1.
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 § 5º  No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano. 

............................................................................................. 

 § 7º  A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos 

nos currículos de que trata o caput. 

............................................................................................. 

 § 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum 

Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro 

de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed e a União 

Nacional de Dirigentes de Educação - Undime.‖ (NR) 

 ―Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por 

itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes 

áreas de conhecimento ou de atuação profissional: 

I - linguagens; 

II - matemática; 

III - ciências da natureza; 

IV - ciências humanas; e 

V - formação técnica e profissional. 

 § 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em mais de uma área prevista 

nos incisos I a V do caput. 

 § 3º  A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências, habilidades e 

expectativas de aprendizagem, definidas na Base Nacional Comum Curricular, será feita de acordo com 

critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. 

 § 5º  Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar 

um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos 

cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. 

 § 6º  A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser 

superior a mil e duzentas horas da carga horária total do ensino médio, de acordo com a definição dos 

sistemas de ensino. 

 § 7º  A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada sistema de 

ensino, deverá estar integrada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto 

histórico, econômico, social, ambiental e cultural. 

 § 8º  Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão 

ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 

 § 9º  O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�7.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�1.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�5


208 

 

 

 

 § 10.  Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno 

concluinte do ensino médio cursar, no ano letivo subsequente ao da conclusão, outro itinerário formativo 

de que trata o caput. 

 § 11.  A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se refere o inciso V 

do caput considerará: 

I - a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, 

estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação 

sobre aprendizagem profissional; e 

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a 

formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. 

 § 12.  A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de 

Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 

cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação. 

 § 13.  Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão diploma com validade nacional que 

habilitará o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e demais cursos ou formações 

para os quais a conclusão do ensino médio seja obrigatória. 

 § 14.  A União, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, estabelecerá os padrões de 

desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, 

considerada a Base Nacional Comum Curricular. 

 § 15.  Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em 

módulos e adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica, observada a Base 

Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos. 

 § 16.  Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser convalidados para aproveitamento de 

créditos no ensino superior, após normatização do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo 

Ministro de Estado da Educação. 

 § 17.  Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino 

poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e 

competências, mediante diferentes formas de comprovação, como: 

I - demonstração prática; 

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar; 

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino; 

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; e 

VI - educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias.‖ (NR) 

 ―Art. 44.  ....................................................................... 
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............................................................................................. 

 § 3º  O processo seletivo referido no inciso II do caput considerará exclusivamente as competências, as 

habilidades e as expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento definidas na Base Nacional 

Comum Curricular, observado o disposto nos incisos I a IV do caput do art. 36.‖ (NR) 

 ―Art. 61.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica 

ou afim; e 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar 

conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso V do caputdo art. 36. 

..................................................................................‖ (NR) 

 ―Art. 62.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

 § 8º  Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum 

Curricular.‖ (NR) 

 Art. 2º  A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

―Art. 10.  ........................................................................ 

............................................................................................. 

XIV - formação técnica e profissional prevista no inciso V do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; 

XV - segunda opção formativa de ensino médio, nos termos do § 10 do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, 

de 1996; 

XVI - educação especial; 

XVII - educação indígena e quilombola; 

XVIII - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; e 

XIX - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação no 
processo. 

...................................................................................‖ (NR) 

Art. 3º  O disposto no § 8º do art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deverá ser 

implementado no prazo de dois anos, contado da data de publicação desta Medida Provisória. 

Art. 4º  O disposto no art. 26 e no art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, deverá ser implementado no 

segundo ano letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art44�3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62�8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art10xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62�8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62�8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36.
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Parágrafo único.  O prazo de implementação previsto no caput será reduzido para o primeiro ano 

letivo subsequente na hipótese de haver antecedência mínima de cento e oitenta dias entre a publicação da 

Base Nacional Comum Curricular e o início do ano letivo. 

Art 5º  Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Parágrafo único.  A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse de recursos do 

Ministério da Educação para os Estados e para o Distrito Federal pelo prazo máximo de quatro anos por 

escola, contado da data do início de sua implementação. 

Art. 6º  São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, 

desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Medida Provisória e no 

regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento em escolas de ensino médio 

em tempo integral cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, e que: 

I - sejam escolas implantadas a partir da vigência desta Medida Provisória e atendam às condições 

previstas em ato do Ministro de Educação; e 

II - tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao disposto no art. 36 da Lei nº 9.394, de 

1996. 

 § 1º  A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base no número de 

matrículas cadastradas pelos Estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde 

que tenham sido atendidos, de forma cumulativa, os requisitos dos incisos I e II do caput. 

 § 2º  A transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por aluno, 

respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do Ministro de Estado 

da Educação. 

 § 3º  Os recursos transferidos nos termos do caput poderão ser aplicados nas despesas de 

manutenção e desenvolvimento das escolas participantes da Política de Fomento, podendo ser utilizados 

para suplementação das expensas de merenda escolar e para aquelas previstas nos incisos 

I, II, III, VI e VIII do caput do art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996. 

 § 4º  Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Estado ter, no momento do repasse do apoio 

financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse 

montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser 

repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente. 

 § 5º  Serão desconsiderados do desconto previsto no § 4º os recursos referentes ao apoio financeiro 

suplementar, de que trata o caput, transferidos nos últimos doze meses. 

Art. 7º  Os recursos de que trata o parágrafo único do art. 5º serão transferidos pelo Ministério da 

Educação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, independentemente de 

celebração de termo específico.  

Art. 8º  Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre o acompanhamento da 

implementação do apoio financeiro suplementar de que trata o parágrafo único do art. 5º. 

Art. 9º  A transferência de recursos financeiros prevista no parágrafo único do art. 5º será efetivada 
automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou instrumento 

congênere, mediante depósitos em conta corrente específica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70viii
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Parágrafo único.  O Conselho Deliberativo do FNDE disporá, em ato próprio, sobre condições, 

critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas simplificada do apoio 

financeiro. 

Art. 10.  Os Estados e o Distrito Federal deverão fornecer, sempre que solicitados, a documentação 
relativa à execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do art. 5º ao Tribunal de Contas 

da União, ao FNDE, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal e aos conselhos de 

acompanhamento e controle social. 

Art. 11.  O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e a aplicação dos recursos 

repassados com base no parágrafo único do art. 5º serão exercidos no âmbito dos Estados e do Distrito 

Federal pelos respectivos conselhos previstos no art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Parágrafo único.  Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos 
recursos repassados no âmbito desta Medida Provisória, formularão parecer conclusivo acerca da 

aplicação desses recursos e o encaminharão ao FNDE. 

Art. 12.  Os recursos financeiros correspondentes ao apoio financeiro de que trata o parágrafo 

único do art. 5º correrão à conta de dotação consignada nos orçamentos do FNDE e do Ministério da 
Educação, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação 

orçamentária e financeira anual. 

Art. 13.  Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005. 

Art. 14.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de setembro de 2016; 195o da Independência e 128o da República. 

MICHEL TEMER 

José Mendonça Bezerra Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.9.2016 - Edição Extra 

* 
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ANEXO F - Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Conversão da Medida Provisória nº 746, de 2016.  

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e 

o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; 

revoga a Lei no11.161, de 5 de agosto de 2005; e 

institui a Política de Fomento à Implementação de 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  

Art. 1o  O art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:   

―Art. 24.  ...........................................................  

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e 

para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

.................................................................................  

§ 1º  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser 

ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os 

sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de 

carga horária, a partir de 2 de março de 2017.   

§ 2o  Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e 

de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 

4o.‖ (NR)   

Art. 2o  O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:   

―Art. 26.  ........................................................... 

.................................................................................  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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§ 2o  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório da educação básica. 

.................................................................................  

§ 5o  No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua 

inglesa. 

.................................................................................  

§ 7o  A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, 

projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. 

..................................................................................  

§ 10.  A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base 

Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e 

de homologação pelo Ministro de Estado da Educação.‖ (NR)  

Art. 3o  A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 35-

A:   

―Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas 

seguintes áreas do conhecimento:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

§ 1o  A parte diversificada  dos  currículos  de  que  trata o caput do art. 26, definida 

em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e 

ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.  

§ 2o  A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.  

§ 3o  O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do 

ensino médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas 

línguas maternas.    

§ 4o  Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua 

inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o 

espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos 

sistemas de ensino.   

§ 5o  A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular 

não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, de 

acordo com a definição dos sistemas de ensino.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�2...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�5..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�7..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26�10.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art35a
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§ 6o  A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, 

que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum 

Curricular.  

§ 7o  Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, 
de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua 

formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.   

§ 8o  Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa 
serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais 

e escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio 

o educando demonstre:  

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna;  

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.‖  

Art. 4o  O art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:   

―Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade 

dos sistemas de ensino, a saber:   

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;   

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - formação técnica e profissional.   

§ 1º  A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e 

habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.  

I - (revogado);  

II - (revogado); 

.................................................................................  

§ 3º  A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo 

integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V 

do caput. 

..................................................................................  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36i..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36ii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36iii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36iv..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36v.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�1..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�1i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�1ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�3..
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§ 5o  Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão 

ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. 

  

§ 6o  A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e 

profissional considerará:  

I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de 

simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos 

estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional;  

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o 

trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.   

§ 7o  A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas 

que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua 

continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo 

de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco 

anos, contados da data de oferta inicial da formação.   

§ 8o  A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, 

realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada 

previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de 

Educação e certificada pelos sistemas de ensino.   

§ 9o  As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que 

habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou 

em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa 

obrigatória.   

§ 10.  Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser 

organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica.  

§ 11.  Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os 

sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de 

educação a distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de 

comprovação:   

I - demonstração prática;  

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do 

ambiente escolar;  

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino 

credenciadas;  

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;  

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras;  

VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação presencial 

mediada por tecnologias.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�6.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�7.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�8.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�9.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�10.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�11.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�11i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�11ii.
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§ 12.  As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de 

conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput.‖ (NR)  

Art. 5o  O art. 44 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do 

seguinte § 3o:   

―Art. 44.  ........................................................... 

..................................................................................  

§ 3o  O processo seletivo referido no inciso II considerará as competências e as 

habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular.‖ (NR)   

Art. 6o  O art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:   

―Art. 61.  ........................................................... 

.................................................................................  

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, 

para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados 

por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou 

privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao 

inciso V do caput do art. 36;  

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme 

disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

........................................................................‖ (NR)  

Art. 7o  O art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:   

―Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício 

do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

..................................................................................  

§ 8º  Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base 

Nacional Comum Curricular.‖ (NR)  

Art. 8o  O art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:  

―Art. 318.  O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de 

um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, 

assegurado e não computado o intervalo para refeição.‖ (NR)  

Art. 9o  O caput do art. 10 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso XVIII:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36�12.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art44�3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61iv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62�8.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art318.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
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―Art. 10.  ........................................................... 

.................................................................................  

XVIII - formação técnica e profissional prevista no inciso V do caput do art. 36 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

........................................................................‖ (NR)  

Art. 10.  O art. 16 do Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:   

―Art. 16.  ........................................................... 

.................................................................................  

§ 2o  Os programas educacionais obrigatórios deverão ser transmitidos em horários 

compreendidos entre as sete e as vinte e uma horas.  

§ 3o  O Ministério da Educação poderá celebrar convênios com entidades 

representativas do setor de radiodifusão, que visem ao cumprimento do disposto no caput, 

para a divulgação gratuita dos programas e ações educacionais do Ministério da Educação, 

bem como à definição da forma de distribuição dos programas relativos à educação básica, 

profissional, tecnológica e superior e a outras matérias de interesse da educação.   

§ 4o  As inserções previstas no caput destinam-se exclusivamente à veiculação de 

mensagens do Ministério da Educação, com caráter de utilidade pública ou de divulgação de 

programas e ações educacionais.‖ (NR)  

Art. 11.  O disposto no § 8o do art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deverá ser 

implementado no prazo de dois anos, contado da publicação da Base Nacional Comum Curricular.  

Art. 12.  Os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de implementação das alterações 

na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conforme os arts. 2o, 3o e 4o desta Lei, no primeiro ano 

letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular, e iniciar o processo de 

implementação, conforme o referido cronograma, a partir do segundo ano letivo subsequente à data de 

homologação da Base Nacional Comum Curricular.   

Art. 13.  Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Parágrafo único.  A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse de recursos do 

Ministério da Educação para os Estados e para o Distrito Federal pelo prazo de dez anos por escola, 

contado da data de início da implementação do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com 

termo de compromisso a ser formalizado entre as partes, que deverá conter, no mínimo: 

I - identificação e delimitação das ações a serem financiadas; 

II - metas quantitativas; 

III - cronograma de execução físico-financeira; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art10xviii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0236.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0236.htm#art16�2.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art62�8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm%7C


218 

 

 

 

IV - previsão de início e fim de execução das ações e da conclusão das etapas ou fases 

programadas.  

Art. 14.  São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, 

desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei e no regulamento, com a 
finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento de escolas públicas de ensino médio em tempo 

integral cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, e que:   

I - tenham iniciado a oferta de atendimento em tempo integral a partir da vigência desta Lei de 
acordo com os critérios de elegibilidade no âmbito da Política de Fomento, devendo ser dada prioridade 

às regiões com menores índices de desenvolvimento humano e com resultados mais baixos nos processos 

nacionais de avaliação do ensino médio; e  

II - tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao disposto no art. 36 da Lei no 9.394, de 20 

dezembro de 1996. 

§ 1o  A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base no número de 

matrículas cadastradas pelos Estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde 

que tenham sido atendidos, de forma cumulativa, os requisitos dos incisos I e II do caput. 

§ 2o  A transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por aluno, 

respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do Ministro de Estado 

da Educação. 

§ 3o  Os recursos transferidos nos termos do caput poderão ser aplicados nas despesas de 

manutenção e desenvolvimento previstas nos incisos I, II, III, V e VIII do caput do art. 70 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das escolas públicas participantes da Política de Fomento. 

§ 4o  Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Estado ter, no momento do repasse do apoio 

financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse 

montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser 

repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente. 

§ 5o  Serão desconsiderados do desconto previsto no § 4o os recursos referentes ao apoio financeiro 

suplementar, de que trata o caput, transferidos nos últimos doze meses. 

Art. 15.  Os recursos de que trata o parágrafo único do art. 13 serão transferidos pelo Ministério da 

Educação ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, independentemente da 

celebração de termo específico.    

Art. 16.  Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre o acompanhamento da 

implementação do apoio financeiro suplementar de que trata o parágrafo único do art. 13. 

Art. 17.  A transferência de recursos financeiros prevista no parágrafo único do art. 13 será 

efetivada automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou 

instrumento congênere, mediante depósitos em conta-corrente específica.  

Parágrafo único.  O Conselho Deliberativo do FNDE disporá, em ato próprio, sobre condições, 

critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas simplificada do apoio 

financeiro. 

Art. 18.  Os Estados e o Distrito Federal deverão fornecer, sempre que solicitados, a documentação 

relativa à execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do art. 13 ao Tribunal de Contas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70viii
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da União, ao FNDE, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal e aos conselhos de 

acompanhamento e controle social.  

Art. 19.  O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e a aplicação dos recursos 

repassados com base no parágrafo único do art. 13 serão exercidos no âmbito dos Estados e do Distrito 

Federal pelos respectivos conselhos previstos no art. 24 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.  

Parágrafo único.  Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos 

recursos repassados no âmbito desta Lei, formularão parecer conclusivo acerca da aplicação desses 

recursos e o encaminharão ao FNDE. 

Art. 20.  Os recursos financeiros correspondentes ao apoio financeiro de que trata o parágrafo 

único do art. 13 correrão à conta de dotação consignada nos orçamentos do FNDE e do Ministério da 

Educação, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação 

orçamentária e financeira anual. 

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22.  Fica revogada a Lei no 11.161, de 5 de agosto de 2005. 

Brasília, 16 de fevereiro de 2017; 196o da Independência e 129o da República. 

MICHEL TEMER 

José Mendonça Bezerra Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.2.2017 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm
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AXEXO G – Circular E/SUBE nº 02, de 09 de fevereiro de 2017 
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AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS PÚBLICAS DE COOFICIALIZAÇÃO OU DE 

NOMEAÇÃO - PLPC 
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ANEXO H – Carta a todos os estados e municípios do Brasil 
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ANEXO I – Leis municipais de cooficialização da língua Pomerana  

-Espírito Santo- 

 Município de Pancas (Lei Municipal Nº 987/2007 de 27 de julho de 2007) 

 
Município de Pancas - 28/07/2008 17:15:36 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 987/2007 DE 27 DE JULHO DE 2007 ? ?DISPÕE SOBRE A CO-OFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA 

POMERANA NO MUNICÍPIO DE PANCAS E A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE ESTUDO DA LÍNGUA NO 

CURRÍCULO ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NAS REGIÕES EM QUE 

PREDOMINAM A POPULAÇÃO DESCENDENTE NO MUNICÍPIO?. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

  

LEI MUNICIPAL Nº 987/2007 DE 27 DE JULHO DE 2007 – ―DISPÕE SOBRE A CO-OFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA 

POMERANA NO MUNICÍPIO DE PANCAS E A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE ESTUDO DA LÍNGUA NO CURRÍCULO 

ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NAS REGIÕES EM QUE PREDOMINAM A 

POPULAÇÃO DESCENDENTE NO MUNICÍPIO‖. 

  

LEI N.º 987/2007 – de 27 de julho de 2007. 

  

―DISPÕE SOBRE A CO-OFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA POMERANA NO MUNICÍPIO DE PANCAS E A INCLUSÃO DA 

DISCIPLINA DE ESTUDO DA LÍNGUA NO CURRÍCULO ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO LOCALIZADAS NAS REGIÕES EM QUE PREDOMINAM A POPULAÇÃO DESCENDENTE NO MUNICÍPIO‖. 

  

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PANCAS, Estado do Espírito Santo, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a 

seguinte Lei: 

  

  

Art. 1º. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

Parágrafo Único – Fica instituído o Pomerano como língua co-oficial no Município de Pancas-ES. 

Art. 2º. O status de língua co-oficial estabelecido por esta lei, obriga o Poder Público Municipal, incentivar e apoiar o aprendizado e o 

uso da língua nas escolas localizadas nas Comunidades constituídas predominantemente por descendentes de Pomeranos. 

§ 1º. Fica introduzida a disciplina de Língua Pomerana no currículo escolar da Rede Municipal de Ensino, nas escolas localizadas nas 

Regiões do Município em que predominam a população descendente de Pomeranos, na forma admitida pelos Art.26 e 28 da Lei Federal 

9394/96 – Lei das Diretrizes e Bases da Educação. 

§ 2º. O ensino da Língua Pomerana nas escolas de Ensino Fundamental e Médio que integram a Rede Estadual de Ensino, que se 

localizam nas Regiões do Município de Pancas-ES habitadas por descendentes de Pomeranos, é facultativo e poderá ser 

realizado através de convênio com o Município de Pancas. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do início das atividades letivas do ano de 

2008. 

  

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 27 dias do mês de julho de 2007. 

ANDRÉ CARDOSO DE CAMPOS 
Prefeito Municipal 

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA: 

ADÃO MADEIRA 
Chefe de Gabinete 
Fonte: Diário Oficial 
Este conteúdo foi atualizado em: 28/07/2008 17:15:36 e acessado 1101 vezes. 

 

Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística 
Rua Lauro Linhares, 2123 - Torre A - Sala 713 

Trindade 88036-036 - Florianópolis/SC - Brasil  
Fone/Fax: 55 48 3234 8056 

e-mail: ipol.coordenacao@gmail.com 

 

mailto:ipol.coordenacao@gmail.com
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Laranja da Terra (lei nº 510, de 27 de junho de 2008) 

LEI Nº 510, DE 27 DE JUNHO DE 2008 
  

DISPÕE SOBRE A CO-

OFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA 

POMERANA, NO MUNICÍPIO D E 

LARANJA DA TERRA,  ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS  
  

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do Espírito Santo; Faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
  
Artigo 1º A língua Portuguesa é o idioma Oficial da República Federativa do Brasil. 
  
Parágrafo único - Fica estabelecido que o município de Laranja da Terra, Estado do 

Espírito Santo passa a ter a língua Pomerana como co-oficial. 
  
Artigo 2º O status de língua co-oficial concedido pela presente Lei, fica o município 

comprometido a: 
  
I - Prestar os serviços públicos básicos de atendimento ao público, nas repartições 

públicas, na língua oficial e, de forma oral, dentro de suas possibilidades, também na língua co-oficial; 
  
II - Produzir as campanhas publicitárias institucionais na língua oficial e na língua co-

oficial; 
  
III - Incentivar e apoiar o aprendizado e o uso da língua co-oficial nas escolas e nos meios 

de comunicação. 
  
Artigo 3º São válidas e eficazes as atuações administrativas feitas somente na língua 

oficial, na forma da Constituição.  
  
Artigo 4º Em nenhuma situação os cidadãos laranjenses não podem ser discriminados por 

razão do uso da língua oficial ou co-oficial.  
  
Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
  
Artigo 6º Revogam-se as disposições em contrário.  

  
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra, 27 de Junho de 2008. 

  
CLÁUDIO PAGUNG 

Prefeito Municipal 
  

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra. 
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Santa Maria de Jetibá (lei nº 1136, de 26 de junho de 2009),  

LEI Nº 1136, DE 26 DE JUNHO DE 2009. 

DISPÕE SOBRE A CO-OFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA POMERANA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo: faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil e no 

Município de Santa Maria de Jetibá, fica co-oficializada a língua pomerana. 

 

Art. 2º A co-oficialização da língua pomerana obriga o município a: 

 

I - manter os atendimentos ao público, nos órgãos da administração municipal, 

na língua oficial e na língua co-oficializada; 

 

II - produzir a documentação pública, as campanhas publicitárias, institucionais, os avisos, 

as placas indicativas de ruas, praças e prédios públicos e as comunicações de interesse 

público, na língua oficial e na língua co-oficializada; 

 

III - incentivar o aprendizado e o uso da língua pomerana, nas escolas e nos meios de 

comunicação. 

 

Art. 3º São válidos e eficazes, todos os atos da administração pública, editados 

na língua pomerana. 

 

Art. 4º O uso da língua pomerana não será motivo de discriminação, no exercício dos direitos 

de cidadania, assegurados pela Constituição Federal. 

 

Art. 5º As pessoas jurídicas estabelecidos no Município de Santa Maria de Jetibá deverão 

adotar atendimento e mensagens ao público, no idioma oficial e naquele co-oficializado por 

esta Lei. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Santa Maria de Jetibá, 26 de Junho de 2009. 

Hilário Roepke 

Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Santa 
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Maria de Jetibá.  

Data de Publicação no Sistema LeisMunicipais: 01/09/2010 
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Vila Pavão (lei nº671/2009) 
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Domingos Martins (lei nº 59/2011) 
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-Rio Grande do Sul- 

 

Canguçu (lei nº3473/2010) 
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ANEXO J – Leis municipais de cooficialização da língua talian 

 

-Rio Grande do Sul- 

 

Serafina Corrêa (lei nº 2615, de 13 de novembro de 2009)  
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Flores da Cunha (lei municipal nº 3.180, de 27 de abril de 2015) 
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Ivorá  (lei municipal nº 1.307, de 23 de março de 2018) 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.307, DE 23/03/2018  

DISPÕE SOBRE A COOFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA TALIAN (VÊNETO BRASILEIRO) À 

LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ-RS 

ADEMAR VALENTIM BINOTTO, Prefeito Municipal de (vorá, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara Municipal, a partir de projeto de iniciativa popular dos munícipes de 

Ivorá, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

   Parágrafo único. Fica estabelecido que o Município de lvorá-RS passa a ter como língua 

cooficial o Talian, também conhecido como Vêneto Brasileiro. 

 

Art. 2º O status de língua cooficial concedido por esta Lei permite ao Município: 

   I - Criar um planejamento linguístico de ação integrada em todas Secretarias Municipais; 

   II - Valorizar e resgatar a herança histórica, linguística e cultural, como forma de 

salvaguardar o Patrimônio Imaterial do povo; 

   III - Buscar uma consciência ampla da necessidade de proteger o Talian em todas as 

formas como base de identidade e cidadania; 

   IV - Tutelar o Talian através de um projeto político democrático e popular; 

   V - Incentivar o conhecimento e a fala do Talian, em especial nas famílias e com as novas 

gerações; 

   VI - Ensinar o Talian nas escolas por mecanismos culturais de aceitação social, por meio 

de processos de educação formal, informal e não formal, através das seguintes ações: 

      a) Priorizar o ensino a partir da construção da vivência local elaborada ao longo do 

tempo; 

      b) Garantir na escola não apenas a educação, mas a reflexão pedagógica para a 

produção do saber como projeto social; 

      c) Permitir um realinhamento teórico, sustentado pelas possibilidades históricas de 

desenvolvimento inseridos nos processos sociais e marcado pela intervenção de toda 

comunidade; 

      d) Através do Talian, trabalhar a escola com o objetivo de ensinar, resgatar e preservar a 

cultura familiar através dos usos, costumes e tradições; 

      e) Instrumentalizar a formação de professores, incluindo cursos de Educação 

Patrimonial e outros; 

      f) Oportunizar material didático para o ensino; 

      g) Realizar ações históricas, linguísticas, culturais e pedagógicas para a comunidade; 

      h) Através do Talian, caracterizar a identidade da comunidade e ostentar o turismo 

rentável. 

   VII - Criar Concursos Públicos de literatura, genealogia e sabedoria popular no Talian ou 

bilíngue; 

   VIII - Criar um Banco de Dados informatizado no Talian ou bilingue composto de: 

      a) Genealogia; 

      b) Imagens; 

      c) Documentos históricos; 

      d) Linguística; 
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      e) Sabedoria Popular; 

      f) História; 

      g) Inventário amplo e irrestrito do desenvolvimento sociocultural, educacional, 

econômico e político do município. 

   IX - Criar um acervo Municipal do Talian, composto de: 

      a) Discoteca; 

      b) Videoteca - Cinemateca; 

      c) Biblioteca; 

      d) Biblioteca virtual. 

   X - Incentivar o Talian e através dele os saberes tradicionais como músicas, canto, teatro, 

danças, jogos, entre outros; 

   XI - Apoiar a formação de grupos independentes nas Comunidades e incentivá-los na 

promoção da cultura do Talian; 

   XII - Apoiar os Meios de Comunicação falados e escritos do Talian; 

   XIII - Incentivar publicações bilíngues ou do Talian e distribuir à população; 

   XIV - Priorizar a língua Talian na semana alusiva ao Aniversário do Município; 

   XV - Realizar convênios, em âmbito nacional e internacional, visando o desenvolvimento 

de ações de aprimoramento dos conhecimentos históricos, linguísticos e culturais do Talian 

(Vêneto Brasileiro). 

 

Art. 3º O Município produzirá documentação pública, como campanhas publicitárias 

institucionais, na língua oficial, no Talian, ou bilíngue. 

 

Art. 4º Os serviços públicos básicos de atendimento à população serão prestados na língua 

oficial (Português) ou na cooficial (Talian). 

 

Art. 5º Por meio desta Lei o Talian interagirá com outras etnias presentes no Município. 

 

Art. 6º São válidas e eficazes todas as atuações administrativas feitas na língua portuguesa 

ou no Talian (Vêneto Brasileiro). 

 

Art. 7º Fica proibido qualquer ato discriminatório em razão da utilização da língua oficial 

ou cooficial. 

 

Art. 8º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IVORÁ, AOS 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 

 

ADEMAR VALENTIM BINOTTO, 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Registre-se. 

Publique-se. 

 

Jorge dos Santos de Souza, 

Responsável pela Secretaria de Administração Municipal 
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ANEXO K – Leis municipais de cooficialização da língua hunsruckisch  

 

-Rio Grande do Sul- 

Santa Maria do Herval  
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-Santa Catarina-  

 

Antônio Carlos (lei legislativa nº 132/2010) 
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ANEXO L – Leis municipais de cooficialização da língua alemã 

 

 -Santa Catarina- 

Pomerode (lei nº 2251, de 1º de setembro de 2010) 

LEI Nº 2251, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 

INSTITUI A LINGUA ALEMÃ COMO IDIOMA 

COMPLEMENTAR E SECUNDÁRIO NO MUNICÍPIO. 

PAULO MAURICIO PIZZOLATTI, Prefeito Municipal de Pomerode; Faço saber a todos 

os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º Fica instituída a língua alemã como o idioma secundário e complementar no 

Município de Pomerode, inteiramente respeitada a língua portuguesa, como a língua oficial 

do Brasil. 

 

Art. 2º A Administração Municipal observará as seguintes questões em razão da instituição 

da língua alemã como co-oficial secundária: 

 

I - oferecer atendimento ao público na língua alemã em especial para as pessoas que não 

tiverem o domínio da língua portuguesa; 

 

II - estimular o aprendizado da língua alemã nas escolas da rede municipal, bem como a sua 

utilização especialmente no atendimento aos turistas; 

 

III - adotar a língua alemã nas placas de sinalização do trânsito e nas indicativas de rotas aos 

bairros e cidades vizinhas, bem como dos logradouros públicos. 

 

Art. 3º O uso da língua alemã nos termos da presente lei não poderá ensejar qualquer forma 

ou motivo de discriminação, tendo por finalidade única, preservar a cultura e a tradição 

alemã, herdada dos colonizadores alemães. 

 

Art. 4º As pessoas jurídicas estabelecidas no Município poderão aplicar a presente lei, de 

acordo com seus interesses, para atendimento a seus clientes, inclusive em materiais 

publicitários. 

 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Pomerode, 1º de setembro de 2010. 

 

PAULOMAURÍCIOPIZZOLATTI 

Prefeito Municipal 

GENRADO RIEMER 

Secretário de Administração e Fazenda  

Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 02/09/2010 
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ANEXO M – Lei estadual de patrimonialização da língua pomerana e da língua 

alemã - Espírito Santo (PEC nº 11/2009)  

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 11/2009 

Inclui inciso VI, ao art. 182 da Constituição Estadual. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA 

 

Art. 1°. O artigo 182 da Constituição Estadual passará a vigorar acrescido dos incisos 

abaixo: 

 

―Art. 182. (.....) (...) 

VI – a Língua Pomerana; 

 

Art. 2°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009 

 

CLAUDIO VEREZA RODRIGO CHAMOUN LUZIA TOLEDO FREITAS 

LUCIANO PEREIRA MARCELO SANTOS CÉSAR COLNAGO PAULO ROBERTO 

REGINALDO ALMEIDA GIULIANNO DOS ANJOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Pomerano é uma língua da família germânica Ocidental e subfamília Baixo-saxão 

Oriental. As variedades lingüísticas que mais se firmaram no Espírito Santo foram às 

provenientes da Pomerânia Oriental, trazidas pelos imigrantes procedentes da 

Pomerânia a partir da segunda metade do século XIX. 
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A língua Pomerana é falada no Brasil pelos pomeranos em comunidades no Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No município de 

Santa Maria de Jetibá o Pomerano é falado pela maioria da população, tanto no campo 

quanto na cidade. Na sede municipal o Pomerano é falado tanto nas ruas, nos comércios 

como nos bancos. 

No Espírito Santo 70% da população Pomerana ainda fala essa língua que arrasta 

consigo dezenas de manifestações típicas que só acontecem aqui no Espírito Santo 

como no tradicional casamento, na culinária, na arquitetura, nas danças, nas músicas, na 

vestimenta, na religiosidade e na agricultura familiar. 

O que nos leva a concluir ser a Pomerânia capixaba. Os pomeranos que residem no 

Estado do Espírito Santo não são descendentes, mas capixabas, por ser um grupo 

tradicional de imigrantes que durante 150 anos mantiveram tradições de identidade 

cultural e histórica. 

Entretanto, estes possuem apenas 20 anos de pesquisa, estudo e busca pela identidade 

histórica e cultural. Enquanto que negros índios e outras etnias possuem mais de mil 

anos. 

Os Pomeranos capixabas (junto com Itueta/MG e Espigão do Oeste/RO) fazem parte do 

Decreto Lei do presidente Lula nº 6040, de 7 de setembro de 2007 que institui política 

de desenvolvimento sustentável de Governo(Federal) para os Povos e Comunidades 

Tradicionais do País. 

Existem quinze grupos pomeranos tradicionais no Brasil, possuindo 30 representantes 

no Governo Federal em diversos setores. 

O Estado do Espírito Santo abriga 150 mil pomeranos que distribuem-se por cinco 

municípios sendo eles: Santa Maria de Jetibá, Vila Pavão, Laranja da Terra, Domingos 

Martins e Pancas. Todos participantes do Programa Escolar Pomerano/PROEPO, que 

usa a língua Pomerana como principal ferramenta de ensino. 

Em alguns municípios este projeto está momentaneamente paralisado em decorrência de 

insuficiência de recursos, mas que desenvolvem outras atividades como eventos, grupos 

folclóricos, culinária, festivais, entre outros. Os Municípios de Itaguaçu, Itarana, Afonso 

Cláudio, Baixo Guandu e Santa Leopoldina, também apresentam um grande número de 

pomeranos. 
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Se não bastasse, ainda encontra-se pomeranos nos municípios de Vila Valério, São 

Gabriel da Palha, Marechal Floriano, Colatina e Santa Tereza e pequenas comunidades 

em Barra de São Francisco, Linhares, Boa Esperança e na grande Vitória (Serra, 

Cariacica, Vila Velha e Vitória). 

Outrossim, a presente proposição visa acrescentar mais um inciso ao art. 182 da 

Constituição Estadual, que recentemente foi alterado por meio de Proposta de Emenda 

Constitucional também de autoria do Deputado Claudio Vereza (Emenda Constitucional 

n.° 61/2009). 

Para preencher a lacuna existente em nossa Constituição Estadual, estamos 

apresentando esta Proposta de Emenda Constitucional - PEC, razão pela qual solicito o 

apoio dos Excelentíssimos Deputados no sentido de aprová-la, materializando- se esta 

importante proposição. 

 

1 Art. 182. Constituem patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade capixaba, nos quais se incluem: (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 61, de 10.6.2009 – D.O.E.  16.6.2009) 

- as formas de expressão; 

- os modos de criar, fazer e viver; 

- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º12/2009 

Inclui inciso VI, ao art. 182 da Constituição Estadual. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA 

 

Art. 1°. O artigo 182 da Constituição Estadual passará a vigorar acrescido dos incisos 

abaixo: 

―Art. 182 (...) 

 

(...) 

 

VII – a Língua Alemã; 

 

Art. 2°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2009 

 

CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual – PT 

 

CLAUDIO VEREZA RODRIGO CHAMOUN LUZIA TOLEDO FREITAS 

LUCIANO PEREIRA MARCELO SANTOS CÉSAR COLNAGO PAULO 

ROBERTO REGINALDO ALMEIDA GIULIANNO DOS ANJOS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Para compreendermos a importância da Língua Alemã como patrimônio cultural do 

Estado do Espírito Santo, vale destacarmos alguns pontos da história que remontam o 

caminho perseguido pelos alemães. E para tanto colacionamos a Dissertação 

apresentada no curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade de 

Santa Cruz do Sul e editado pela Edunisc, ed. da Unisc em 2002 da autora Lissi Bender 

Azambuja. 

No início do século XIX, a Prússia, lugar de origem de muitos alemães que colonizaram 

Santa Cruz, (37,88%), promovia o ensino básico, implantando a Escola Normal para a 

qualificação de professores e fomento de novas metodologias de ensino. Na região do 
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Reno, principalmente do Hunsrück, de onde também procedem muitos alemães aqui 

assentado, (33%), entendia- se já naquela época que o professor paroquial era figura 

importante para a ação pastoral. Este não era apenas aquele elemento que ministrava 

aulas, mas também um líder social e religioso a serviço da igreja. 

Mesmo assim criou-se uma situação muito difícil para eles no final da década de trinta. 

Num contexto de pressões nacionalistas e de medo de um avanço do nazismo sobre as 

regiões de colonização, o governo Vargas deflagrou medidas de repressão contra os 

valores, o acervo cultural teuto-brasileiro e principalmente contra a língua. 

Na década de 1930 já haviam organizado, na região rural do Estado, uma rede de 1.041 

escolas comunitárias, com 1.200 professores. Praticamente não havia analfabetos nestas 

comunidades teuto-brasileiras, quando a média nacional, em área rural, ainda passava de 

80% (...) Além de ter o maior número de escolas, o Rio Grande do Sul também tornara-

se o centro tanto para a produção de material didático quanto para a formação de 

estruturas de apoio para as escolas da imigração alemã (...) Das 1.041 escolas teuto-

brasileiras, em 1935, 579 eram escolas luteranas, 429 eram católicas e 42 eram mistas. 

(Kreutz, 1994: 146). 

Mas com o advento da campanha de Nacionalização (...) silenciou-se uma experiência 

cultural inédita na história do país em que os teuto-brasileiros haviam assumido 

comunitariamente a questão escolar extirpando o analfabetismo em mais de mil núcleos 

rurais, orientando atividades da escola precisamente para a integração social. (Kreutz, 

1994:27) 

Junto com a proibição do uso da língua foi destruído "todo o mundo cultural criado por 

necessidade pelos imigrantes e seus descendentes." (Müller, 1994:68). Mundo esse que 

satisfazia a sua sede de conhecimento e que o Estado, naquela época, não lhes 

proporcionava, ou seja, o acesso à língua, à música, ao teatro, à imprensa 

A língua alemã é ainda uma realidade presente neste Estado, no qual um quarto da 

população tem como antepassados imigrantes alemães. 

A língua alemã é patrimônio de toda a coletividade capixaba que precisa - e pode ser 

preservada e desenvolvida. Para que isso possa acontecer, é preciso redescobrir a 

dimensão do valor deste patrimônio. É preciso desconstruir preconceitos para recuperar 

o prestígio da língua alemã. E isto pode ser feito com a inclusão da língua alemã como 

patrimônio cultural imaterial do Estado. Mas, sobretudo, é preciso que se possibilite a 
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cada nova geração à apreensão da língua dialetal, em seio familiar, e posteriormente o 

acesso à língua alemã-padrão através do ensino formal, para que ela possa expandir a 

sua capacidade de comunicação-expressão nesse idioma. 

Assim, diante da relevância e peculiaridade desta proposta de emenda constitucional, 

que trará benefícios a cultura deste Estado é que conclamamos o apoio dos colegas 

Deputados Estaduais. 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 325/2010 RELATÓRIO 

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2009, de autoria do Senhor Deputado 

Claudio Vereza e outros parlamentares, tem por finalidade incluir o inciso VI, ao art. 

182 da Constituição Estadual, de forma a incluir a Língua Pomerana como patrimônio 

cultural do Estado do Espírito Santo. A Proposta de Emenda Constitucional em apreço 

foi protocolizada no dia 09 de novembro de 2009. Por sua vez, foi a mesma lida na 

Sessão Ordinária desta Augusta Assembléia Legislativa do dia 11 do mesmo mês e do 

mesmo ano e publicado no Diário do Poder Legislativo datado do dia 24 também de 

novembro de 2009, às fls. 5.681 e 5.683. 

Após, a Proposição recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 

análise tanto de sua admissibilidade, quanto de sua constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa empregada em sua feitura, conforme dispõe o art. 41, 

incisos I e IV, combinado com o art. 259, §§1º e 4º, ambos os artigos da Resolução n.º 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

 

PARECER DO RELATOR 
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Conforme acima mencionado, a Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2009, de 

autoria do Senhor Deputado Claudio Vereza e outros parlamentares, visa incluir a 

Língua Pomerana como patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

O escopo da medida pretende reconhecer a importância desta língua na história do 

Estado do Espírito Santo. Nesse contexto histórico, ainda, cabe ressaltar o que a 

Justificativa trouxe de informação, por intermédio da Dissertação defendida no curso de 

Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul e 

editado pela Edunisc, ed. da Unisc em 2002, de autoria de Lissi Bender Azambuja: 

 

No início do século XIX, a Prússia, lugar de origem de muitos alemães que colonizaram 

Santa Cruz, (37,88%), promovia o ensino básico, implantando a Escola Normal para a 

qualificação de professores e fomento de novas metodologias de ensino. 

 

Na região do Reno, principalmente do Hunsrück, de onde também procedem muitos 

alemães aqui assentado, (33%), entendia-se já naquela época que o professor paroquial 

era figura importante para a ação pastoral. Este não era apenas aquele elemento que 

ministrava aulas, mas também um líder social e religioso a serviço da igreja. 

 

Mesmo assim criou-se uma situação muito difícil para eles no final da década de trinta. 

Num contexto de pressões nacionalistas e de medo de um avanço do nazismo sobre as 

regiões de colonização, o governo Vargas deflagrou medidas de repressão contra os 

valores, o acervo cultural teuto-brasileiro e principalmente contra a língua. 

 

Na década de 1930 já haviam organizado, na região rural do Estado, uma rede de 1.041 

escolas comunitárias, com 1.200 professores. Praticamente não havia analfabetos nestas 

comunidades teuto- brasileiras, quando a média nacional, em área rural, ainda passava 

de 80% (...) Além de ter o maior número de escolas, o Rio Grande do Sul também 

tornara-se o centro tanto para a produção de material didático quanto para a formação de 

estruturas de apoio para as escolas da imigração alemã (...) Das 1.041 escolas teuto-
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brasileiras, em 1935, 579 eram escolas luteranas, 429 eram católicas e 42 eram mistas. 

(Kreutz, 1994: 

146). 

 

Mas com o advento da campanha de Nacionalização (...) silenciou-se uma experiência 

cultural inédita na história do país em que os teuto-brasileiros haviam assumido 

comunitariamente a questão escolar extirpando o analfabetismo em mais de mil núcleos 

rurais, orientando atividades da escola precisamente para a integração social. (Kreutz, 

1994:27) 

 

Junto com a proibição do uso da língua foi destruído "todo o mundo cultural criado por 

necessidade pelos imigrantes e seus descendentes." (Müller, 1994:68). Mundo esse que 

satisfazia a sua sede de conhecimento e que o Estado, naquela época, não lhes 

proporcionava, ou seja, o acesso à língua, à música, ao teatro, à imprensa. 

 

Não obstante, cabe reconhecer que existem atualmente algumas localidades em nosso 

estado em que as pessoas falam fluentemente a língua alemã/pomerana. Além disso, um 

quarto da população capixaba tem como antepassados imigrantes alemães. Com esses 

dados, os autores da Proposta ora em estudo objetivam ―(...) que se possibilite a cada 

nova geração à apreensão da língua dialetal, em seio familiar, e posteriormente o acesso 

à língua alemã-padrão através do ensino formal, para que ela possa expandir a sua 

capacidade de comunicação-expressão nesse idioma‖. Outrossim, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 11/2009, está adequado aos parâmetros de mérito. No âmbito da 

análise jurídica, a matéria foi exaustivamente confirmada como apta por Parecer 

Técnico (fls. 14 a 17 dos autos), da lavra do senhor Procurador Geral da ALES, onde o 

mesmo fundamenta e reconhece a constitucionalidade e admissibilidade da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 11/2009. Daí que, perante tal análise jurídica, verifica-se do 

diagnóstico decorrente que a pretensa normatividade da Proposição Legislativa não traz 

nenhum ponto de antinomia com os preceitos constitucionais, tanto da Constituição 

Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, a consagrando com a graduação de 

material e formalmente constitucional. Por seu turno, ainda sob o amparo da 

manifestação da Procuradoria Geral desta Casa de Leis, verifica-se que quanto ao objeto 
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normativo da Proposta não há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios 

Tribunais Superiores que impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovado, 

consequentemente, recebe o grau de jurídico. Em sequência, diante dos Ordenamentos 

Jurídicos, a normatividade da Proposta de Emenda a Constituição n.° 11/2009 não 

afronta a legislação federal e estadual, ao contrário atende a todos os preceitos, inclusive 

os especificamente estipulados para a aprovação de Emendas Constitucionais, como por 

exemplo: o número mínimo de parlamentares para propositura desta modalidade de 

norma jurídica (autoria mínima de dez Deputados Estaduais). Assim, sem aflorar 

maiores questionamentos e ainda amparado no Parecer Técnico, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 11/2009 recebe a titulação de qualidade de ser legal. 

Por fim, a técnica legislativa empregada em sua elaboração atende satisfatoriamente os 

preceitos: (a) da Constituição Federal, 

(b) da Constituição Estadual, (c) da Lei Complementar Federal n.° 95, de 26 de 

fevereiro de 1999, e (e) da Resolução Estadual n.° 2.700/2009 (Regimento Interno desta 

Nobre Assembléia legislativa). Por fim, em atendimento ao preceito do § 4º, do art. 259, 

do Regimento Interno, deve-se abordar que o mérito respectivo da pretensa 

normatização apresentada por esta Proposta de 

Emenda Constitucional já foi abordada e tratada no início deste Parecer, sendo 

reconhecido o seu mérito de boa conveniência e oportunidade. No entanto, após 

constatação de que a PEC n.º 12/2009 encontra-se anexada a PEC n.° 11/2009 e tratam 

de matérias correlatadas sugerimos a adoção das Emendas Aditiva e de Redação, 

conforme mencionado pelo DLR às fls. 12, a fim de que haja o acréscimo de mais um 

inciso, ou seja, o inciso VII onde deverá constar ―a Língua Alemã‖ mediante adequação 

à técnica legislativa, ás normas gramaticais, ás Normas para a Padronização dos Atos 

Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral da Mesa e ao disposto na Lei 

Complementar Federal n.º 95/98, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 107/01, ex 

positits: 

― Art.1.º O artigo 182 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos incisos VI 

e VII com a seguinte redação: 

 

(...) 
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VI – a Língua Pomerana VII – a Língua Alemã (...).‖ (NR) 

Em conclusão final, a Proposta de Emenda n.º 11/2009 de autoria do Senhor Deputado 

Claudio Vereza e outros Parlamentares, é meritório e material e formalmente 

constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa, devendo ser aprovada. Ex 

positis, propomos a seguinte conclusão: 

 

PARECER N.º 325/2010 

 

A   COMISSÃO    DE   CONSTITUIÇÃO    E   JUSTIÇA,   SERVIÇO    PÚBLICO    

E   REDAÇÃO    é   pela 

CONSTITUCIONALIDADE,  LEGALIDADE, JURIDICIDADE  e  BOA  TÉCNICA  

LEGISLATIVA  da  Proposta de 

Emenda a Constituição n.º 11/2009 de autoria do Senhor Deputado Claudio Vereza e 

outros Deputados, bem como pela sua ADMISSIBILIDADE quanto ao Mérito de seu 

objeto normativo, com adoção das Emendas Aditivas e de Redação a seguir expostas. 

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2009 passa a vigor com a seguinte 

redação: 

 

―Inclui incisos VI e VII ao artigo 182 da Constituição Estadual 

 

Art. 1.º O artigo 182 da Constituição Estadual passa vigorar acrescido dos incisos VI e 

VII ao artigo 182 da Constituição Estadual: 

 

Art. 182.(...) 

 

(...) 

 

VI – a Língua Pomerana; VII – a Língua Alemã (...).‘ (NR) 

Art.2.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.‖ 

 

Sala das Comissões, 13 de julho de 2010. 
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THEODORICO FERRAÇO 

Presidente/Relator DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

CLAUDIO VEREZA DOUTOR HÉRCULES 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMISSÃO 

DE CULTURA E COMUNICAÇÕ SOCIAL 

 

PARECER N.º 02/2011 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei de n.º 11/2009 

Autor: Deputado Estadual Claudio Vereza 

Ementa: ―Inclui inciso VI, ao artigo 182 da Constituição Estadual, que trata do 

Patrimônio Cultural do Estado‖ 

 

RELATÓRIO 

 

A presente Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2009, de autoria do Exm° Sr° 

Deputado Cláudio Vereza, tem a seguinte Ementa: "Inclui inciso VI, ao artigo 182 da 

Constituição Estadual, que trata do Património Cultural do Estado." 

A mesma foi protocolizada no dia 09 de novembro de 2009, e lida na Sessão Ordinária 

desta Augusta Casa Legislativa do dia 11 do mesmo mês e ano, sendo publicada no 

Diário do Poder Legislativo datado de 24 também de novembro de 2009, às fls. 

5.681/5.683. 

Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, recebeu 

o Parecer de n° 325/2010, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, bem como sua admissibilidade quanto ao Mérito de seu objeto 

normativo, com a adoção das Emendas Aditivas e de Redação a seguir expostas: 

A Proposta de Emenda constitucional n° 11/2009 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

"Inclui incisos VI e VII ao artigo 182 da Constituição Estadual. 
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Art. 1° O artigo 182 da constituição Estadual passa a vigorar acrescido dos incisos VI e 

VII com a seguinte redação: 

 

„Art. 182 (...) 

 

(...) 

 

VI-a Língua Pomerana; VII- a Língua Alemã. (•••)'(NR) 

Art. 2° Esta emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. " 

 

É o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Conforme acima mencionado, a Proposta de Emenda Constitucional n.° 11/2009, de 

autoria do Senhor Deputado Cláudio Vereza e outros parlamentares, visa incluir a 

Língua Pomerana como patrimônio cultural do Estado do Espírito Santo. O escopo da 

medida pretende reconhecer a importância desta língua na história do Estado do Espírito 

Santo. Nesse contexto histórico, ainda, cabe ressaltar o que a Justificativa trouxe de 

informação, por intermédio da Dissertação defendida no curso de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul e  editado pela  

Edunisc, ed. da Unisc em 2002, de autoria de Lissi Bender Azambuja: 

 

"No início do século XIX, a Prússia, lugar de origem de muitos alemães que 

colonizaram Santa Cruz, (37,88%), promovia o ensino básico, implantando a Escola 

Normal para a qualificação de professores e fomento de novas metodologias de ensino. 

Na região do Reno, principalmente do Hunsrück, de onde também procedem muitos 

alemães aqui assentado, (33%), entendia-se já naquela época que o professor paroquial 

era figura importante para a ação pastoral. Este não era apenas aquele elemento que 

ministrava aulas, mas também um líder social e religioso a serviço da igreja. 

Mesmo assim criou-se urna situação muito difícil para eles no final da década de  trinta.  

Num  contexto de pressões nacionalistas e de medo de um avanço do nazismo sobre as  
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regiões  de  colonização, o governo Vargas deflagrou medidas de repressão contra os 

valores, o acervo cultural teuto- brasileiro e principalmente contra a língua. 

Na década de 1930 já haviam organizado, na região rural do Estado, uma rede de 1.041 

escolas comunitárias, com 1.200 professores. Praticamente não havia analfabetos nestas 

comunidades teuto- brasileiras, quando a média nacional, em área rural, ainda passava 

de 80% (...) Além de ter o maior número de escolas, o Rio Grande do Sul também 

tornara-se o centro tanto para a produção de material 

didático quanto para a formação de estruturas de apoio para as escolas da imigração 

alemã (...) Das 1.041 escolas teuto-brasileiras, em 1935, 579 eram escolas luteranas, 429 

eram católicas e 42 eram mistas. (Kreutz, 1994: 146). 

Mas com o advento da campanha de Nacionalização (...) silenciou-se uma experiência 

cultural inédita na história do país em que os teuto-brasileiros haviam assumido 

comunitariamente a questão escolar extirpando o analfabetismo em mais de mil núcleos 

rurais, orientando atividades da escola precisamente para a integração social. (Kreutz, 

1994:27) 

Junto com a proibição do uso da língua foi destruído "todo o mundo cultural criado por 

necessidade pelos imigrantes e seus descendentes." (Muller, 1994:68). Mundo esse que 

satisfazia a sua sede de conhecimento  e que o Estado, naquela época, não lhes 

proporcionava, ou seja, o acesso à língua, à música, ao teatro, à imprensa". 

Não obstante, cabe reconhecer que existem atualmente algumas localidades em nosso 

estado em que as pessoas falam fluentemente a língua alemã/pomerana. Além disso, um 

quarto da população capixaba tem como antepassados imigrantes alemães. Com esses 

dados, os autores da Proposta ora em estudo objetivam "(...) que se possibilite a cada 

nova geração à apreensão da língua dialetal, em seio familiar, e posteriormente o acesso 

à língua alemão-padrão através do ensino formal, para que ela possa expandir a sua 

capacidade de comunicação-expressão nesse idioma". Outrossim, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.° 11/2009, está adequado aos parâmetros de mérito. No âmbito da 

análise jurídica, a matéria foi  exaustivamente confirmada como apta por Parecer 

Técnico (fls. 14 a 17 dos autos), da lavra do senhor Procurador Geral da ALES, onde o 

mesmo fundamenta e reconhece a constitucionalidade e admissibilidade da Proposta de 

Emenda Constitucional n.° 11/2009. Daí que, perante tal análise jurídica, verifica-se do 

diagnóstico decorrente que a pretensa normatividade da Proposição Legislativa não traz 
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nenhum ponto de antinomia com os preceitos constitucionais,  tanto da Constituição 

Federal, quanto da Constituição Estadual, assim, a consagrando com a graduação de 

material e formalmente constitucional. 

Por seu turno, ainda sob o amparo da manifestação da Procuradoria Geral desta Casa de 

Leis, verifica-se que quanto ao objeto normativo da Proposta não há oposição na 

doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, material 

ou formalmente, a proposta de ser aprovado, consequentemente, recebe o grau de 

jurídico. Em sequência, diante dos Ordenamentos Jurídicos, a normatividade da  

Proposta de Emenda a Constituição n.° 11/2009 não afronta a legislação federal   e 

estadual, ao contrário atende a todos os preceitos, inclusive os especificamente 

estipulados para a aprovação de Emendas Constitucionais, como por exemplo: o 

número mínimo de parlamentares para propositura desta modalidade de norma jurídica 

(autoria mínima de dez Deputados Estaduais). Assim, sem aflorar maiores 

questionamentos e, ainda, amparado no Parecer Técnico, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.° 11/2009 recebe a titulação de qualidade por ser legal. 

Quanto à técnica legislativa em pregada em sua el aboração atende  satisfatoriamente os 

preceitos: (a) da Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) da Lei 

Complementar Federal n.° 95/1998, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar Federai n° 107/2001, e (d) da Resolução Estadual n.°  2.700/2009  

(Regimento Interno desta Assembleia legislativa). Por fim,  em atendimento ao preceito 

do §  4°, do art. 259, do Regimento Interno,  deve-se abordar que o  mérito respectivo 

da pretensa normalização apresentada por esta Proposta d e Emenda Constitucional   já 

foi sopesada anteriormente, sendo reconhecido o seu mérito apto pela conveniência e 

oportunidade. 

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos doutos membros desta Comissão a adoção do 

seguinte parecer: 

 

PARECER N.º 02/2011 

 

A COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL é pela APROVAÇÃO 

da Proposta de 
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Emenda Constitucional n.º 11/2009, de autoria do Exm° Sr. Deputado Claudio Vereza e 

outros Deputados, com a adoção  das Emendas Aditivas e de Redação, constantes no 

Parecer da Comissão de Constituição Justiça, Serviço  Público  e Redação. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 2011. 

 

LUZIA TOLEDO 

Presidente SANDRO LOCUTOR 

Relator CLAUDIO VEREZA NILTON BAIANO 
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ANEXO N – Lei estadual de patrimonialização da língua talian e da língua 

hunsruckisch 

 

Rio Grande do Sul (lei 13.178 / lei 14.061)  
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ANEXO O – Lei estadual de patrimonialização da língua talian    

        
- SANTA CATARINA  

Lei nº 14.951 (talian) 

 

 

 

 
PROJETO DE LEI Nº 331/09 

 

 

Declara integrante do patrimônio 

histórico e cultural do Estado o dialeto 

―Talian‖, originado dos italianos e 

descendentes radicados em Santa 

Catarina. 

 

 

 

 

Art. 1º Fica declarado integrante do patrimônio histórico e cultural do 

Estado, nos termos dos arts. 9º, incisos III e IV e 173, Parágrafo único, inciso I, da 

Constituição do Estado, o dialeto ―Talian‖, a língua neolatina originária dos italianos e 

descendentes radicados em Santa Catarina. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

     

 

            Sala de Sessões, em 

 

 

 

 

 

           Deputado Moacir Sopelsa 
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LEI Nº 14.951, de 11 de novembro de 2009 

  

Declara integrante do patrimônio histórico e cultural 

do Estado o dialeto "Talian", originado dos italianos e 

descendentes radicados em Santa Catarina. 
  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que 

a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º Fica declarado integrante do patrimônio histórico e 

cultural do Estado, nos termos dos arts. 9º, incisos III e IV e 173, Parágrafo único, 

inciso I, da Constituição do Estado, o dialeto ―Talian‖, a língua neolatina originária dos 

italianos e descendentes radicados em Santa Catarina. 

  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Florianópolis, 11 de novembro de 2009 

  

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA 
Governador do Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

 

 

ANEXO P – Leis municipais de cooficialização de línguas indígenas  

 

 Amazonas 

-São Gabriel da Cachoeira 

Lei nº 145 de 11 de dezembro de 2002 de São Gabriel da Cachoeira. 
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Atos do Poder Legislativo - Lei nº210 de 31 de outubro de 2006 (regularização da 

cooficialização de São Gabriel da Cachoeira) 
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Mato Grosso do Sul 

 

Tacuru (guarani) 

 

Lei nº 848, sancionada em 24 de maio de 2010 
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Projeto de lei 009/2010 
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• Roraima 

 

-Bonfim (macuxi e wapichana) 

 

Lei nº 211/2014 de 4 de dezembro de 2014 

 

 

 



271 

 

 

 

Cantá (macuxi e wapichana) 

 

Lei Municipal nº 281/2014 de 25 de março de 2015 

 

 

 

  


