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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a produção de garantias de direitos 

linguísticos no espaço nacional, levando em consideração a diversidade linguística no 

Brasil. A partir de uma perspectiva interdisciplinar, unindo contribuições do Direito e da 

Linguística, traçamos um panorama histórico do Direito Linguístico na legislação 

internacional e no ordenamento interno, bem como um quadro geral do desenvolvimento do 

Direito Linguístico enquanto disciplina e campo de estudo (ABREU, 2018; 2020). 

Apresentamos uma revisão conceitual, considerando os marcos teóricos, os sujeitos e 

princípios do Direito Linguístico no intuito de formar um conceito da disciplina e seu papel 

no ordenamento jurídico brasileiro. Entendendo o Direito Linguístico como um mecanismo 

de proteção de línguas minorizadas (LAGARES, 2018), pautamos nossa análise em dois 

pontos que vêm ganhando força nos últimos anos em relação à proteção de comunidades 

em situação de vulnerabilidade: a cooficialização de línguas em nível municipal e a 

consideração das línguas como patrimônio imaterial do Estado (CASTELANO 

RODRIGUES, 2018). Para tanto, trazemos certas ponderações acerca da classificação 

jurídica das línguas no Brasil (ABREU, 2018) e discutimos a competência dos municípios 

em cooficializar línguas alóctones e autóctones em seus territórios. Com o objetivo de 

analisar o progresso da implementação das leis de cooficialização, bem como demostrar 

como o processo de promoção e revitalização de línguas indígenas e de imigrantes 

concorrem com outras forças e dinâmicas para além da Linguística, traçamos um paralelo 

entre o contexto político-administrativo dos municípios brasileiros de São Gabriel da 

Cachoeira (AM) e Santa Maria de Jetibá (ES). Nossa análise é baseada nos estudos 

desenvolvidos por Castelano Rodrigues (2019), Fabiana Silva (2013) e Gomes (2013) sobre 

a situação do Tukano, do Nheengatu e do Baniwa em São Gabriel da Cachoeira, e de Küster 

(2015) e Letícia Rodrigues (2018) sobre o Pomerano em Santa Maria do Jetibá. Com o 

intuito de investigar criticamente nosso objeto de estudo, adotamos uma pesquisa de cunho 

qualitativo, com análise documental e bibliográfica, combinando uma revisão da legislação 

pertinente e dados extraídos de instituições governamentais. Observamos, ao longo do nosso 

estudo, que há uma grande diferença entre os dois municípios na implementação de suas 

respectivas leis. Enquanto no município amazonense os efeitos da aplicabilidade da lei se 

dão subjetivamente através da criação de uma nova memória que permite a circulação da 

língua indígena (SILVA.F,2013), no município capixaba esses efeitos são tanto no campo 

subjetivo quanto institucional, destacando-se o importante papel exercido pela comunidade 

de origem pomerana e pela Igreja Luterana no desenvolvimento de ações em prol da língua. 

Em busca de entender a razão na ambiguidade da aplicação das leis, enfatizamos a 

necessidade de entender o Direito Linguístico no Brasil a partir de uma visão 

decolonializada. 

 

Palavras-chave: Direito Linguístico. Diversidade Linguística. Línguas minorizadas. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work proposes a reflection on the production of guarantees of linguistic rights 

in the national space, taking into account the linguistic diversity in Brazil. From an 

interdisciplinary perspective, uniting contributions from Law and Linguistics, we trace a 

historical panorama of Linguistic Law both in international and Brazilian law, as well as a 

general picture of the development of Linguistic Law as a discipline and field of study 

(ABREU, 2018; 2020). We present a conceptual review, considering the theoretical 

frameworks, the subjects and principles of Linguistic Law in order to form a concept of the 

discipline and its role in the Brazilian legal system. Understanding Linguistic Law as a 

mechanism for the protection of minorized languages (LAGARES, 2018), we base our 

analysis on two points that have been gaining strength in recent years in relation to the 

protection of communities in situations of vulnerability: the co-officialization of languages 

at the municipal level and the consideration of languages as intangible heritage of the State 

(CASTELANO RODRIGUES, 2018). To this end, we bring certain considerations about 

the legal classification of languages in Brazil (ABREU, 2018) and discuss the competence 

of municipalities to co-officialize native and indigenous languages in their territories. In 

order to analyze the progress of the implementation of the co-officialization laws, as well 

as to demonstrate how the process of promoting and revitalizing indigenous languages and 

immigrants competes with other forces and dynamics in addition to linguistics, we draw a 

parallel between the political and administrative context of the Brazilian municipali ties of 

São Gabriel da Cachoeira (AM) and Santa Maria de Jetibá (ES). Our analysis is based on 

the studies developed by Castelano Rodrigues (2019), Silva (2013) and Gomes (2013) on 

the situation of Tukano, Nheengatu and Baniwa in São Gabriel da Cachoeira, and Küster 

(2015) and Letícia Rodrigues (2018) on the Pomerano in Santa Maria do Jetibá. In order to 

critically investigate our object of study, we adopted a qualitative research, with 

documentary and bibliographic analysis, combining a review of the relevant legislation and 

data extracted from government institutions. We observed, throughout our study, that there 

is a big difference between the two municipalities in the implementation of their respective 

laws. While in the municipality of Amazonas the effects of the applicability of the law occur 

subjectively through the creation of a new memory that allows the circulation of the 

indigenous language (SILVA, F., 2013), in the municipality of Espírito Santo these effects 

are both in the subjective and institutional fields, with emphasis on the important role played 

by the Pomeranian community and the Lutheran Church in the development of actions in 

favor of the language. In order to understand the reason in the ambiguity of the application 

of the laws, we emphasize the need to understand Linguistic Law in Brazil from a 

decolonialized view. 

 

Keywords: Linguistic Law. Linguistic Diversity. Minorized languages. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o tema “direitos linguísticos” ganhou relevância tanto no 

cenário internacional quanto nacional. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), o direito ao uso individual e coletivo das línguas está presente em diversos pactos, 

declarações internacionais e constituições. A Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos – considerada, atualmente, o principal instrumento político contra a 

discriminação linguística (OLIVEIRA, 2003) – surge algumas décadas depois, em 1996, a 

partir de uma ampla mobilização de organizações não governamentais e movimentos sociais 

e acadêmicos. 

O Direito Linguístico funciona como um instrumento de luta e resistência de 

movimentos que buscam por uma mobilização política para o reconhecimento de uma língua 

historicamente minorizada (LAGARES, 2018). Desde os séculos XV e XVI, vários Estados 

Europeus proibiam ou, no melhor dos casos, toleravam o uso de línguas minorizadas 

(VARENNES, 2015). No Brasil, não foi diferente. Ainda enquanto colônia e mesmo após a 

sua independência, O Estado Português e o Estado Brasileiro tiveram “políticas linguísticas 

homogeinizadoras e repressivas” (OLIVEIRA, 2002, n.p.). O processo de modernização e 

centralização dos Estados Nacionais foi amparado pelo imaginário (ANDERSON, 1993) de 

unidade e homogeneidade que uma língua padronizada permitiria, o que seria um dos 

principais símbolos da identidade nacional. Sendo assim, a invenção do monolinguismo é 

inseparável da noção de Estado-nação. 

À medida que a heterogeneidade de línguas e variedades eram consideradas 

obstáculos ao desenvolvimento do Estado Nacional, aqueles que falavam línguas distintas 

daquelas tidas como oficiais eram discriminados e excluídos. A ideia de que a língua oficial 

seria a única passível de assumir funções e posições normativas em dada estrutura social 

acaba por legitimar uma superioridade inquestionável dessas línguas tidas como dominantes 

e todos os processos sócio-históricos e sociopolíticos de dominação colonial e pós-colonial, 

os quais sabemos tiveram a língua como uma das suas principais ferramentas de 

legitimação. 

É justamente o que podemos observar no Brasil. No período inicial da colonização 

brasileira, estima-se que fossem faladas cerca de 1.500 línguas indígenas (RODRIGUES, 

A., 1993). Podemos dizer que, do processo de extermínio dos povos indígenas que ocorrera 

no Brasil e das políticas linguísticas de assimilação e integração que caracterizaram o 
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indigenismo do Estado brasileiro, restaram hoje, cerca de 274 línguas indígenas,1 faladas 

por 305 etnias distintas (IBGE, 2010). 

Soma-se a isso o período da escravidão, que trouxe falantes de línguas de diversas 

etnias africanas. Para termos uma ideia da relevância da presença e fala africana no Brasil, 

interessante trazemos o Censo de 1872 que é o único registro oficial da população escrava 

nacional e mostra que, dos 10 milhões de habitantes no país, 15,24% correspondia a 

população escrava2. Dentro desse universo de línguas e de povos africanos que foram 

trazidos para o Brasil, estavam predominantemente falantes da região banto e da região 

oeste-africana (PETTER, 2005). Toda essa diversidade também foi, assim como no caso 

dos indígenas, abafada por um Estado repressor.  

Os imigrantes, chegados no Brasil entre o século XIX e início século XX, e seus 

descendentes também foram vítimas de violenta repressão linguística. O Estado Novo 

(1937-1945) marca o ponto alto de repressão às línguas de imigração através da política de 

nacionalização do ensino e da criação da tipologia jurídica “crime idiomático” (OLIVEIRA, 

2002). Podemos observar no Brasil de hoje que cerca de 56 línguas alóctones trazidas 

durante processos de imigração ao país (ALTENHOFEN, 2013) resistiram ao processo de 

opressão linguística e continuam sendo usadas por seus descendentes. 

Em resposta a essa antiga política glotocida do Estado brasileiro, comunidades 

linguísticas protagonizaram lutas pelo reconhecimento de suas línguas. Os direitos 

linguísticos no Brasil têm se constituído em um movimento político cujos protagonistas são 

os próprios sujeitos falantes das línguas historicamente discriminadas. 

Podemos citar como exemplos dessas mobilizações a luta da comunidade surda 

para garantir o reconhecimento jurídico da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) através 

da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística 

(INDL)3 e as vinte e sete comunidades indígenas e de descendentes de imigrantes que se 

 
1 “O número de 274 línguas indígenas no país levantado pelo IBGE teve como base a autodeclaração de 

indígenas, quando perguntados sobre ‘qual a língua falada em casa?’. Esse número, portanto, corresponde 

ao total de ‘línguas de identificação’, incluindo, inclusive, nomes de línguas consideradas extintas por 

muitos linguistas. Por isso o número total é muito maior que o número de línguas indígenas para as quais 

há evidência de falantes. Considerando que é difícil ter certeza absoluta da extinção de uma língua  e que a 

metodologia de autodeclaração do Censo não podia medir o conhecimento do recenseado, já se previa que 

várias pessoas se declarassem como falantes de línguas consideradas extintas” (CHACON et al., 2014, p. 

20). 
2 Informação disponível em: <https://www.geledes.org.br/populacao-negra-escravizada-brasil-e-detalhada-em-

censo-de-1872/>. Acesso em: 10 fev. 2021. 
3 O Inventário permite ao Estado e à sociedade em geral o conhecimento e a divulgação da diversidade lingüística 

do país e o seu reconhecimento como patrimônio cultural. Atualmente está em execução o inventário da língua 

Hunsrükisch, desenvolvido pelo IPOL (CASTELANO RODRIGUES, 2019). Outro instrumento de 

reconhecimento das línguas como patrimônio cultural é a sua declaração, através da promulgação de uma lei, 
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organizaram politicamente para que suas línguas também fossem reconhecidas como 

cooficiais nos municípios onde se fazem presentes (MORELLO, E., 2015). 

De fato, a cooficialização é um movimento que vem ganhando cada vez mais força. 

Em dezembro de 2019, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 

Deputados aprovou a proposta do deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS)4 que visa, 

através do reconhecimento das línguas cooficiais, garantir a prestação de serviços e a 

disponibilização de documentos públicos na língua oficial e nas línguas cooficiais. 

Atualmente, o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de 

Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Nesse aspecto, destacamos a recente cooficialização da língua Mebêngôkre 

(Kayapó) em São Félix do Xingú, no Pará, (Lei nº 571/2019) e a crescente adesão por parte 

de outros municípios cujas leis estão em tramitação nas suas respectivas Câmaras de 

vereadores, como é o caso da língua indígena Saterê Mauê em Maués, na Amazônia, e o 

Pomerano em Espigão do Oeste, em Rondônia.5 

Em que pese o crescimento exponencial pela cooficialização de línguas de 

imigração e línguas indígenas, é preciso analisar a competência dos entes locais em 

promulgarem as mencionadas leis. A arquitetura constitucional denota uma certa fragilidade 

desse protagonismo de municípios brasileiros em cooficializar línguas autóctones e 

alóctones em seus respectivos territórios. Ainda há a problematização de muitas dessas leis 

poderem ser consideradas letra morta (CASTELANO RODRIGUES, 2019) uma vez que 

várias diretrizes contidas nas leis não são observadas, inclusive no que tange ao acesso à 

informação e ao atendimento da população desses municípios nas suas línguas cooficiais.  

Nessa perspectiva, a presente pesquisa visa analisar os mecanismos de 

reconhecimento e valorização da diversidade linguística no Brasil a partir da Constituição 

Federal de 1988, enfatizando a política de cooficialização de línguas em nível municipal.  

Nesse contexto, a nossa análise, ao trazer para o centro do debate a relação entre 

os direitos linguísticos, a classificação jurídica das línguas no nosso ordenamento jurídico 

e as leis de cooficialização em municípios brasileiros, justifica-se pela relevância social e 

acadêmica e, ainda, tendo em vista seu caráter interdisciplinar, pela contribuição que 

 
dessas línguas como patrimônio imaterial. É o que aconteceu recentemente no município de Santa Cruz do Sul, 

no Rio Grande do Sul, que em 05 de outubro de 2020 aprova o Projeto de Lei 48/L/2020 que torna a língua alemã 

patrimônio cultural imaterial do município. Disponível em: <https://www.camarasantacruz.rs.gov.br/noticias>. 

Acesso em: 6 nov. 2020. 
4 Projeto de Lei 3074/19, cujo relator foi o deputado pernambucano Túlio Gadelha (PDT-PE). 
5 Disponível em: <http://ipol.org.br/lista-de-linguas-cooficiais-em-municipios-brasileiros/>. Acesso em: 31 out. 

2020. 

https://www.camarasantacruz.rs.gov.br/noticias
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pretende dar aos Estudos do Direito, no campo do Direito Linguístico.  O estudo assume o 

compromisso social de trazer para as discussões acadêmicas comunidades de falantes que 

foram, por séculos, abafadas e excluídas de qualquer garantia ou proteção aos seus direitos 

culturais e linguísticos. 

Visto se tratar de uma pesquisa interdisciplinar, buscamos no catálogo de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES) a 

formulação “direitos linguísticos” tanto na área de conhecimento de Direito constitucional 

quanto na área de conhecimento da Linguística. 

Observamos que estudos sobre direitos linguísticos na produção acadêmica da 

ciência jurídica brasileira é rara. Através da formulação “direitos linguísticos”, encontramos 

apenas o trabalho de Pretto (2009), Abreu (2016a) e Gonçalves (2018) vinculados a 

programas de Pós-Graduação em Direito. Ao tentar a formulação “políticas linguísticas” e 

“línguas de imigração” encontramos apenas um trabalho sobre política de imigração da 

União Europeia em Soares (2005).   

Ao fazermos a mesma busca por “direitos linguísticos” na área de conhecimento 

de “Linguística, letras e arte” é possível encontrar apenas o trabalho de Julia Izabelle da 

Silva (2019). De fato, na literatura linguística é mais comum a relação entre língua, Estado 

e ordenamento jurídico através da nomenclatura de “Políticas Linguísticas” ou 

“Glotopolítica”, as quais, inclusive, ocupam lugar específico no interior da História das 

Ideias Linguísticas no Brasil. 

Esse levantamento do universo dos estudos em direitos linguísticos demonstra uma 

exiguidade de pesquisas acerca do tema no Brasil e uma consequente necessidade de 

verticalização da temática tanto no campo da Linguística quanto do Direito com o fomento 

de mais análises que sejam capazes de investigar o assunto e torná-lo mais acessível àqueles 

que atuam, seja no planejamento de políticas públicas, seja na elaboração e aplicação de 

legislação afeita ao tema. Assim, esta pesquisa busca uma articulação necessária entre 

Língua, Direito e Estado e visa contribuir com o debate acerca dos direitos linguísticos, 

aspirando ser, em alguns de seus aspectos, útil para o desenvolvimento de ações linguísticas 

nacionais. 

No que tange à motivação pessoal, aludimos a graduação em Direito da autora dessa 

pesquisa que permite, conjuntamente com sua graduação em Letras, um olhar 

interdisciplinar para essa investigação no intuito de entrelaçar esses dois campos de estudo. 

Com base no exposto, vemos que o tema é de grande relevância para futuros 

estudos que discorram sobre comunidades plurilíngues/multilíngues, línguas minorizadas e, 
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sobretudo, para o fortalecimento do Direito Linguístico enquanto campo de pesquisa e 

estudo. Assim, seremos capazes de perceber quantos agentes e instrumentos são necessários 

para que projetos de promoção/revitalização e manutenção de línguas minorizadas sejam 

implementados, como é o caso das leis municipais de cooficialização. 

A partir de uma revisão bibliográfica e documental sobre o tema, acreditamos que 

seja necessário investigar as ações de implementação das diretrizes apontadas pelos 

instrumentos legais de cooficialização nesses municípios que decidiram oficializar línguas 

indígenas e de imigração. Este estudo é, portanto, pertinente, pois permite uma reflexão 

sobre fatores que influenciaram e resultaram em ações políticas locais. 

No primeiro capítulo, buscamos refazer o percurso dos Direitos Linguísticos no 

cenário mundial e quando eles aportam no Brasil (CASTELANO RODRIGUES, 2018). 

Para tanto, discutimos alguns documentos internacionais que precederam e sucederam a 

Declaração Universal de Direitos Linguísticos (DUDL), bem como a Constituição da 

República Federativa Brasileira de 1988. Com o intuito de explicar a evolução do Direito 

Linguístico enquanto disciplina e área de estudo, conceitos fundamentais para a 

compreensão do tópico são explanados, tais como princípios que regem a disciplina, 

características dos mencionados direitos e diferenças entre línguas minorizadas e 

minoritárias. 

No segundo capítulo, apresentamos a metodologia utilizada para nossa análise, bem 

como tecemos certas ponderações acerca das classificações jurídicas das línguas no 

ordenamento brasileiro (ABREU, 2018). Nesse viés, fazemos uma importante diferenciação 

entre línguas oficiais e línguas nacionais na tentativa de entender a ambiguidade 

classificatória presente no nosso ordenamento e relatamos experiências de países como 

Canadá e Bolívia. Com base no panorama teórico traçado, discutimos especificamente o 

instrumento de cooficialização de línguas indígenas e de imigração por entes locais. Com 

base na localização do Artigo 13, que prevê a Língua Portuguesa como a língua oficial do 

país, no diploma constitucional e a competência da União para legislar sobre questões de 

cunho eminentemente nacional, debatemos sobre a fragilidade das leis de cooficialização 

serem promulgadas por municípios.  

No terceiro capítulo, com o intuito de analisar os efeitos dos processos de 

implementação das leis municipais de cooficialização, traçamos um paralelo entre as 

experiências de dois municípios distintos: São Gabriel da Cachoeira-AM e Santa Maria do 

Jetibá-ES. O município amazonense foi escolhido por ter sido o pioneiro na empreitada e 

por ter cooficializado línguas indígenas. O município capixaba, apesar de não ter sido o 
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primeiro a cooficializar uma língua de imigração, tem um peso importante por ser o objeto 

do parecer jurídico (MORELLO, E., 2015) que busca justificar a competência legal dos 

municípios para promulgarem e sancionarem leis de reconhecimento linguístico. A partir 

do trabalho de Castelano Rodrigues (2019) e a partir das pesquisas localmente realizadas 

por Fabiana Silva (2013) e Gomes (2013) sobre a situação do Tukano, do Nheengatu e do 

Baniwa em São Gabriel da Cachoeira (AM) e de Rodrigues (2018) e Küster (2015) sobre o 

Pomerano em Santa Maria de Jetibá (ES), verificamos como estão sendo implementadas as 

leis de cooficialização dessas línguas nos setores públicos e privados dos mencionados 

municípios. 
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2  CAPÍTULO 1 – DIREITO LINGUÍSTICO: SURGIMENTO E MARCOS HISTÓRICOS 

 

Antes de buscarmos traçar os marcos históricos do Direito Linguístico, é 

importante explicarmos com qual concepção de Direito Linguístico trabalharemos, visto ser 

fundamental para compreendermos determinados conceitos que utilizaremos na presente 

pesquisa. É preciso fazer uma diferenciação entre Direito Linguístico como normas que 

historicamente regulam as línguas e Direito Linguístico enquanto campo de estudo. 

No primeiro caso, entende-se Direito Linguístico como um rol de direitos 

individuais e coletivos, cuja origem é tão antiga quanto a própria existência do Direito e da 

linguagem articulada. Nesse aspecto, não é fácil identificarmos o seu marco histórico 

conceitual, pois teríamos que retroagir no tempo à uma época em que os seres humanos 

começaram a se comunicar através de diferentes signos linguísticos (informação verbal).6 

Com o intuito de exemplificar o quão longe teríamos que retroagir sob essa 

perspectiva, alguns dos mais antigos registros escritos7 de que se tem conhecimento são 

inscrições em egípcio antigo que datam de 3000 a.C. a 2000 a.C. (LOPRIENO, 1995). Na 

América Latina, a escrita maia deixou-nos fragmentos que datam do século III a. C 

(SATURNO; STUART; BELTRÁN, 2006). Os escritos gramaticais mais antigos já 

encontrados datam de 2500 a.C. e descrevem a língua védica (WEEDWOOD, 2002). 

Ressalte-se, a esse respeito, o ofício dos gramáticos hindus – cuja referência mais conhecida 

é Panini – em “conservar as variedades linguísticas consideradas nobres e perfeitas” 

(CARBONI, 2008, p. 16). 

Assim, temos registros de casos de Direitos Linguísticos na Antiguidade, na Idade 

Média e até na própria Modernidade. Por esse viés, encontramos países legislando sobre as 

suas línguas de forma independente, construindo um pensamento sobre o Direito 

Linguístico sem qualquer unidade e sem compartilhar uma concepção global. Ou seja, 

 
6 Palestra proferida por Ricardo Abreu Nascimento em 23 jun. 2020 no Abralin ao Vivo: Linguists Online. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hkpMGmfq6Ak>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
7 Aqui não buscaremos trazer ao debate a origem e a história da linguagem humana, cujas primeiras tentativas de 

explicação são de origem religiosa, no caso do relato da Torre de Babel. Há aqueles que acreditam que a 

linguagem gestual teria precedido a linguagem falada e que a comunicação entre os indivíduos se deu pelo fato 

deles adotarem o mesmo significado para um gesto e que, com o passar do tempo, esse conjunto de gestos 

significantes deu lugar a formas mais sofisticadas, compondo um universo de discurso (MEAD, 1967). Sob uma 

perspectiva filosófica, Rousseau, em seu Ensaio sobre as origens das línguas (1781), demonstra que o 

surgimento da língua se dá com o desejo de comunicar a um outro indivíduo seu pensamento e a força que 

impulsiona essa aparição da linguagem nasce das paixões, dos sentimentos e não de necessidades como fome e 

sede. Tais apontamentos são relevantes para demonstrar que o início do uso da linguagem articulada não possui 

um marco histórico inicial definido e que até nos termos de registros da linguagem escrita os estudos não são 

definitivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=hkpMGmfq6Ak
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apesar de podermos localizar um conjunto significativo de produção normativa regulatória 

de questões linguísticas em vários países, não é possível enxergarmos uma unidade 

doutrinária de pensamento jurídico sobre a questão dos idiomas (informação verbal;8 

ARZOZ, 2009). 

De fato, apenas com o papel protagonista da Organização das Nações Unidas 

(ONU), ao final da Segunda Guerra Mundial, em relação à proteção das línguas e dos 

direitos dos falantes dessas línguas, em especial das comunidades minoritárias falantes de 

línguas em situação de vulnerabilidade, que é possível vislumbrar um arcabouço normativo 

unificado sobre questões de Direito Linguístico. 

Assim, a origem do Direito Linguístico, enquanto campo de estudo, está 

intimamente vinculada a dois marcos históricos fortemente entrelaçados: o final da Segunda 

Guerra Mundial e a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

(ABREU, 2016a; GONÇALVES, 2018). Para os fins da presente pesquisa, nos afiliamos à 

essa posição dos Direito Linguístico enquanto campo de estudos, o que significa encarar 

todas as ponderações anteriores à 2ª Guerra Mundial como uma fase embrionária desses 

direitos enquanto campo de pesquisa (informação verbal).9 Assim, é importante traçarmos 

comentários sobre esses marcos históricos – que guardam íntima relação com a proteção 

das minorias linguísticas – uma vez que eles influenciam os marcos teóricos do nascimento 

do campo do Direito Linguístico, os quais precisam ser considerados por esta pesquisadora 

ao ingressar nesse tema. 

Sabe-se que a humanidade, após a Segunda Guerra, entra em uma nova fase de 

repensar as formas de relações e cooperações entre Estados diante dos atos bárbaros que 

ultrajaram as nossas consciências. De fato, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, com a 

assinatura do Tratado de Versalhes (1919), lançam-se bases para uma organização 

internacional, no caso a Liga das Nações, que teria como função mediar conflitos 

internacionais, através de negociações e mediações (WOODS, 2019). Após a Segunda 

Guerra Mundial, a Liga das Nações foi formalmente extinta, sendo substituída pela ONU 

em 1945. Nesses anos posteriores a 1945, surgem políticas baseadas nos preceitos 

necessários para a reorganização do mundo em blocos de influência e a configuração de um 

cenário mundial onde organizações supranacionais ganham cada vez mais força. 

 
Os anos pós 1945 assinalam, portanto, para além do fordismo, a importância do 

Estado no planejamento do desenvolvimento. A ideia de planejamento e, mais, de 

 
8 ABREU, op. cit. 
9 Ibidem. 
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planejamento do desenvolvimento por meio de instituições governamentais ganha 

corpo tanto à escala dos Estados Nacionais como de organismos multilaterais 

(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 34). 

 

Dentro desse contexto, é proclamada a DUDH pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 (A) da Assembleia Geral, 

elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais e como uma norma 

comum a ser alcançada por todos os povos e nações.10 A DUDH,11 apesar de ter sua força 

vinculante questionada em função de se tratar de Resolução da Assembleia Geral da ONU 

e não de tratado internacional, teve seu conteúdo refletido em inúmeros textos 

constitucionais, tendo originado diversos outros tratados internacionais sobre direitos 

humanos – estes, sim, com força vinculante (WEIS, 1999). De fato, a DUDH influenciou a 

positivação dos direitos linguísticos em constituições datadas a partir de 1948.12 

Temos, como consequência da DUDH, outros dois instrumentos de direitos 

humanos que se destacam como balizas históricas do Direito Linguístico: o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966)13 e a Declaração sobre os Direitos das 

Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas (1992).14 

No caso do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), destacamos 

o Artigo 2715 que reconhece a existência de minorias linguísticas e traz para os Estados 

 
10 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso em: 22 ago. 2020. 
11 No que diz respeito às línguas, especialmente a partir do enunciado no 1º parágrafo do Artigo 2º da DUDH: 

“Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 

sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” (ONU, 1948). 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>. Acesso em: 22 abr. 

2020. 
12 Cf. relatório da UNESCO. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000185202>. Acesso em: 

22 abr. 2020. O professor Ricardo Abreu, em sua dissertação de mestrado intitulada Os direitos linguísticos: 

possibilidades de tratamento da realidade plurilíngue nacional a partir da constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, traz um quadro com mais de 140 países que adotaram constituições após 1948 e que fizeram 

constar normas de direitos linguísticos em seu bojo, dentre eles o Brasil (ABREU, 2016a, p. 28-33). 
13 No que concerne a não discriminação em relação à língua, podemos citar o Artigo 2º: “Os Estados Partes do 

presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que 

estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por 

motivo de raça, cor, sexo. língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

situação econômica, nascimento ou qualquer condição” (BRASIL, 1992). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 23 abr. 2020. 
14 Destacamos o Artigo 2º: “As pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas 

(doravante denominadas “pessoas pertencentes a minorias”) têm o direito de fruir a sua própria cultura, de 

professar e praticar a sua própria religião, e de utilizar a sua própria língua, em privado e em público, livremente 

e sem interferência ou qualquer forma de discriminação” (PORTUGAL, 1992). Disponível em: 

<http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/declaracao_minorias.pdf >. Acesso em: 23 abr. 2020. 
15 “Artigo 27: Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas 

minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria 

vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua” (BRASIL, op. cit.). 
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signatários do mesmo Pacto o ônus de zelar para que os direitos das minorias sejam 

salvaguardados. 

Além dos acima mencionados, podemos elencar proibições à discriminação de 

natureza específica em normas internacionais a exemplo da Convenção nº III da OIT, sobre 

a discriminação em matéria de emprego e profissão, de 1958 (Artigo 1º); Convenção 

internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 1965 (Artigo  

1º); Convenção da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, de 1960 (Artigo 1º); 

Declaração da UNESCO sobre a raça e os preconceitos raciais, de 1978 (Artigos 1º, 2º e 

3º); Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação 

baseadas na religião ou convicção, de 1981 (Artigo 2º), e Convenção sobre os direitos da 

criança, de 1989 (Artigo 2º). 

Ao examinar esses documentos, Arzoz (2007) problematiza que, apesar de um 

grande número de instrumentos de direitos humanos internacionais ter surgido a partir da 

DUDH, a natureza e a extensão dos direitos linguísticos providos por tais instrumentos é 

limitada. Segundo o autor, os instrumentos internacionais de direitos humanos asseguram 

um simples regime de tolerância linguística e sua proteção não seria garantida através de 

direitos linguísticos específicos, mas através de instrumentos gerais, como liberdade de 

expressão e medidas antidiscriminatórias. 

A fragilidade e a falta de objetividade dos direitos linguísticos nos instrumentos de 

direito internacional se explicam porque os Estados tendem a negar a existência de minorias 

sob sua jurisdição, ou, mesmo reconhecendo a sua existência, argumentam que a proteção 

de minorias pode colocar em risco a coesão interna e a unidade nacional do Estado (Ibidem). 

Considerando os instrumentos acima mencionados, o estudo do que seriam direitos 

linguísticos deve perpassar pela leitura da Carta Europeia das Línguas Regionais ou 

Minoritárias (Estrasburgo, 1992) e a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos 

(DUDL). 

A Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias,16 tendo em vista os 

princípios contidos no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966), 

considera um direito imprescritível a possibilidade de utilizar uma língua regional ou 

 
16 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-n%C3%A3o-Inseridos-nas-

Delibera%C3%A7%C3%B5es-da-ONU/carta-europeia-das-linguas-regionais-e-minoritarias-1992.html>.  

Acesso em: 23 abr. 2020. 
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minoritária, tanto na esfera pública quanto privada.  Prevendo o risco de desaparecimento 

das línguas regionais ou minoritárias e fomentando o interculturalismo e o multilinguismo, 

o documento visa a sua proteção e incentivo. 

Importante transcrevermos o Artigo 1º da mencionada Carta que define o que 

seriam consideradas as línguas regionais ou minoritárias: 

 
Artigo 1.º- Definições 

 

Para os fins da presente Carta: 

 

a) A expressão “línguas regionais ou minoritárias” designa as línguas 

que são: 

 

i Utilizadas tradicionalmente no território de um Estado pelos 

cidadãos desse Estado que constituem um grupo numericamente 

inferior ao resto da população do Estado; e 

 

ii diferentes da(s) língua(s) oficial(is) desse Estado; 

 

Não inclui nem os dialetos da(s) língua(s) oficial(is) do Estado nem 

as línguas dos migrantes; 

 

b) A expressão “território no qual uma língua regional ou minoritária é 

utilizada” designa a área geográfica na qual esta língua é a forma de 

expressão de um número de pessoas que justificam a adoção de 

diversas medidas de proteção e de promoção previstas na presente 

Carta; 

 

c) A expressão “línguas desprovidas de território” designa as línguas 

utilizadas pelos cidadãos do Estado que são diferentes da(s) língua(s) 

utilizada(s) pelo resto da população do Estado, mas, ainda que 

tradicionalmente utilizadas no território do Estado, não podem ser 

identificadas com uma área geográfica específica deste 

(ESTRASBURGO, 1992). 

 

No que tange ao presente estudo, vale ressaltar, no artigo acima transcrito, a 

explícita exclusão de dialetos e das línguas dos migrantes. Podemos perceber como o início 

da proteção legislativa internacional aos direitos linguísticos ainda apregoava medidas 

segregacionistas. 

O texto da DUDL, almejando um alcance maior do que a Carta Europeia das 

Línguas Regionais ou Minoritárias, foi assinado em Barcelona em junho de 1996, durante 

uma conferência da qual participaram diversas associações não governamentais, atendendo 

a iniciativa do PEN Club International e do Centro Internacional Escarré para as minorias 

Étnicas e as Nações – Ciemen. 

O supracitado documento é pautado em diversos atos internacionais anteriores, 

dentre eles a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos (1966); Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
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Sociais e Culturais (1966); Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais (1950). 

A presente declaração justifica a necessidade do documento em razão de diversos 

motivos que serão apresentados a seguir, com base na proposta esquematizada por 

Gonçalves (2018), cujo conteúdo foi extraído literalmente do texto da DUDL: 

 

Quadro 1 – Justificativas para promulgação da Declaração dos Direitos Linguísticos, segundo Gonçalves  

Fonte: GONÇALVES, 2018, p. 60-61. 

 

Gonçalves ainda propõe uma esquematização dos conceitos que constituem a 

DUDL, o qual transcreveremos no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 – Quadro conceitual da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, segundo Gonçalves  

Conceito Definição 

Comunidade Linguística 

“Toda a sociedade humana que, radicada historicamente num determinado espaço 

territorial, reconhecido ou não, se identifica como povo e desenvolveu uma língua 

comum como meio de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus 

membros; no interior do seu próprio território, os povos nômades nas suas áreas 

históricas de deslocação e os povos de fixação dispersa.” 

Língua própria de um território “Idioma da comunidade historicamente estabelecida neste espaço.” 

Princípio da Plenitude “Os direitos linguísticos são simultaneamente individuais e coletivos.” 

Espaço territorial 
“Não apenas como a área geográfica onde esta comunidade vive, mas também como 

um espaço social e funcional indispensável ao pleno desenvolvimento da língua.” 

Grupo Linguístico 
“Toda a coletividade humana que partilhe uma mesma língua e esteja radicada no 

espaço territorial de outra comunidade linguística, mas não possua antecedentes 

Motivo 1 

“A maioria das línguas ameaçadas do mundo pertencem a comunidades não soberanas e que dois dos 

principais fatores que impedem o desenvolvimento destas línguas e aceleram o processo de substituição 

linguística são a ausência de autogoverno e a política de Estados que impõem a sua estrutura político-

administrativa e a sua língua;” 

Motivo 2 

“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 valor das línguas e o aparecimento de atitudes linguísticas hierarquizantes que afetam a 

lealdade linguística dos falantes; e considerando que, por esses motivos, mesmo as línguas de alguns 

povos que acederam à soberania se confrontam com um processo de substituição linguística decorrente 

de uma política que favorece a língua das antigas colônias e das antigas potências colonizadoras;” 

Motivo 3 

“O universalismo deve assentar numa concepção da diversidade linguística e cultural que se imponha 

simultaneamente às tendências homogeneizadoras e às tendências para o isolamento enquanto fator de 

exclusão;” 

Motivo 4 

“Para garantir a convivência entre comunidades linguísticas é necessário encontrar princípios de caráter 

universal que permitam assegurar a promoção, o respeito e o uso social público e privado de todas as 

línguas;” 

Motivo 5 

“Diversos fatores de natureza extralinguística (políticos, territoriais, históricos, demográficos, 

econômicos, socioculturais, sociolinguísticos e relacionados com comportamentos coletivos) geram 

problemas que provocam o desaparecimento, a marginalização e a degradação de numerosas línguas, e 

que se torna portanto necessário que os direitos linguísticos sejam considerados sob uma perspectiva 

global, para que se possam aplicar em cada caso as soluções específicas adequadas;” 

Motivo 6 

“É necessária uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos que permita corrigir os desequilíbrios 

linguísticos com vista a assegurar o respeito e o pleno desenvolvimento de todas as línguas e estabelecer 

os princípios de uma paz linguística planetária justa e equitativa, como fator fundamental da convivência 

social.” 
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históricos equivalentes, como é o caso dos imigrantes, dos refugiados, dos deportados, 

ou dos membros das diásporas.” 

Integração 

“Integração entende-se uma socialização adicional destas pessoas por forma a poderem 

conservar as suas características culturais de origem, ao mesmo tempo que 

compartilham com a sociedade que as acolhe as referências, os valores e os 

comportamentos que permitirão um funcionamento social global, sem maiores 

dificuldades que as experimentadas pelos membros da sociedade de acolhimento.” 

Assimilação 

“A aculturação das pessoas na sociedade que as acolhe, de tal maneira que substituam 

as suas características culturais de origem pelas referências, pelos valores e pelos 

comportamentos próprios da sociedade de acolhimento.” 

Fonte: GONÇALVES, 2018, p. 61-62. 

 

Diferentemente do que ocorre na Carta Europeia das Línguas Regionais ou 

Minoritárias, a DUDL inclui “os povos de fixação dispersa”, ou seja, o influxo de migrantes 

em determinado Estado faz com que surjam grupos linguísticos que convivem com uma 

comunidade linguística já presente naquele espaço territorial. 

No caso que interessa em especial ao presente estudo, situado em torno de línguas 

de imigração e línguas indígenas, podemos observar o seguinte panorama: a comunidade 

linguística falante da Língua Portuguesa e os vários grupos linguísticos descendentes de 

diferentes povos originários e imigrantes. 

Após a proclamação da DUDL, podemos citar A Carta Europeia do Plurilinguismo 

(Paris, 2005)17 e o Manifesto de Girona sobre os Direitos Linguísticos (2011).18 No que 

tange ao primeiro documento, importante diferenciarmos plurilinguismo de multilinguismo: 

o primeiro se refere à utilização de várias línguas por um indivíduo; e o segundo, à 

coexistência de várias línguas num grupo social. Sendo assim, segundo essa carta, o vetor 

essencial da cidadania democrática na Europa é o plurilinguismo, pois, juntamente com a 

diversidade cultural, é um componente fundamental da identidade europeia. 

O Manifesto de Girona foi publicado em maio de 2011 na cidade catalã de Girona 

no encontro anual do Comitê de Tradução e Direitos e Direitos Linguísticos do PEN 

Internacional. Esse manifesto contém os dez princípios centrais da DUDL, dentre eles o 

 
17 As Primeiras Jornadas Europeias de Plurilinguismo, realizadas em Paris em 24 e 25 de novembro de 2005, deram 

origem ao Observatório Europeu do Plurilinguismo que é uma estrutura de mutualização entre todos os parceiros 

do plurilinguismo. O princípio das Jornadas é reunir num mesmo movimento os tomadores de decisões, 

investigadores e membros da sociedade civil para colocar claramente as questões linguísticas em seus desafios 

políticos, culturais, econômicos e sociais, no nível das instituições europeias e em cada um dos Estados membros. 

Informações disponíveis em: <http://www.observatoireplurilinguisme.eu/>. Acesso em: 26 abr. 2020. A Carta 

Europeia do Plurilinguismo está disponível em: 

<https://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=332%3Ala-

charte-europeenne-du-plurilinguisme&catid=52%3Ala-charte-europeenne-du 

plurilinguisme&Itemid=89188957&lang=fr>. 
18 Disponível em: <https://pen-international.org/promoting-linguistic-rights/pens-girona-manifesto>. Acesso em: 

26 abr. 2020. 
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reconhecimento do uso e proteção da língua própria como um dos direitos humanos 

fundamentais. 

Um conceito que permeia todos os documentos acima listados e não parece estar 

muito bem definido é o de língua minoritária. Vimos na Carta Europeia das Línguas 

Regionais e Minoritárias (1992) que a noção de língua minoritária é bem reduzida, 

entendida como sinônimo de língua regional e excluindo dialetos e os idiomas falados por 

imigrantes. Assim, faremos algumas considerações sobre o termo mais adiante. No entanto, 

após termos discorrido sobre os marcos históricos do Direito Linguístico, é relevante 

ponderaremos sobre os seus marcos teóricos. 

 

2.1  Marcos teóricos do Direito Linguístico 

 

A partir das considerações feitas por Abreu (2016a; informação verbal),19 vamos 

buscar estabelecer paradigmas teóricos para o campo do Direito Linguístico a partir do 

desenvolvimento dos estudos linguísticos e permeabilidade dos estudos sociais 

contemporâneos; o fortalecimento do discurso dos Direitos Humanos e as transformações 

do Direito Constitucional contemporâneo sob a perspectiva do Neoconstitucionalismo. 

No que tange ao desenvolvimento dos estudos linguísticos, gostaríamos de destacar 

que, nesse momento de pós-guerra, principalmente na década de 1960, há uma abertura em 

estudos da sociolinguística, pragmática e das políticas linguísticas. Política e Planejamento 

Linguístico emerge como campo disciplinar acadêmico a partir dos anos 60, paralelamente 

à Sociolinguística academicamente constituída (LAGARES, 2018). Esse avanço contribui 

para o estudo do Direito Linguístico. Assim como o desenvolvimento de outras áreas da 

Linguística contribuíram para o campo do Direito Linguístico, percebemos que a disciplina 

nasce interdisciplinar. “A natureza interdisciplinar dos direitos linguísticos impõe-nos uma 

ligação muito forte com as mudanças de paradigmas que ocorrem não somente no interior 

da ciência da linguagem, mas também, principalmente, no bojo das ciências jurídicas” 

(ABREU, 2016a, p. 36). 

Aqui não nos restringiremos a apenas uma teoria específica da linguística ou a um 

só campo do Direito, mas a possibilidade de sua interface com várias disciplinas das 

Ciências Humanas e Sociais. Assim, graças à permeabilidade dos estudos sociais 

contemporâneos, é permitido ao Direito Linguístico dialogar amplamente com outras 

 
19 Palestra proferida por Ricardo Abreu Nascimento em 27 jul. 2020 no Abralin ao Vivo: Linguists Online. 

Disponível em: <https://aovivo.abralin.org/lives/ricardo-abreu >. Acesso em: 27 jul. 2020. 
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ciências – elemento essencial para sua construção. Por esse viés interdisciplinar, que 

permite o desenvolvimento da disciplina, importante atentarmos para outro marco teórico 

que possibilita a origem do campo do estudo. 

A partir do fortalecimento da temática dos direitos humanos, com a formação da 

ONU e a Declaração de 1948, novas tendências começam a emergir num contexto de 

democratização global e proteção internacional de minorias. A proteção aos grupos 

minoritários é colocada como prioridade. E é justamente nesse contexto que se abrem as 

portas para o desenvolvimento do Direito Linguístico no mundo.20 

No entanto, importante salientarmos que a língua não foi uma das principais 

preocupações da ONU, visto que não havia um suporte direcionado a ela. Na verdade, o 

idioma estava coberto por referências gerais, tais como “minorias étnicas, religiosas e 

linguísticas” (SKUTNABB-KANGAS; PHILLIPSON, 1994). 

De fato, fortalece-se a necessidade da criação de um sistema de proteção desses 

direitos não se reduzindo, exclusivamente, ao domínio dos Estados, visto se tratar de um 

tema que interessa a comunidade internacional. Assim, a internacionalização dos direitos 

humanos acabou funcionando como um limitador à concepção tradicional de soberania, 

levando a sua relativização. Nesse sentido: 

 
Neste cenário, fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não 

deve se restringir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se reduzir à 

competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva, porque 

revela tema de legítimo interesse internacional. Por sua vez, esta concepção 

inovadora aponta a duas importantes consequências:  

 

1a) a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado, que passa a 

sofrer um processo de relativização, na medida em que são admitidas intervenções 

no plano nacional em prol da proteção dos direitos humanos; 

 

2a) a cristalização da ideia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos na esfera 

internacional, na condição de sujeito de Direito (PIOVESAN, 1999, p. 89). 

 

Com o enfraquecimento da soberania dos Estados, abre-se espaço para que 

discussões supranacionais de direitos humanos pudessem permear seus ordenamentos 

jurídicos. Com efeito, após a Segunda Guerra Mundial, as constituições passam a ocupar o 

centro dos ordenamentos jurídicos dos Estados – é o fenômeno do Neoconstitucionalismo 

que ganha força. 

 

 
20 Iremos tratar sobre o tema de minorias e minorias linguísticas com mais detalhamento em outro tópico do 

presente capítulo, por ora iremos focar em apresentar elementos basilares comuns e específicos do Direito 

Linguístico. 
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O Estado constitucional de direito desenvolve-se a partir do término da 2ª Guerra 

Mundial e se aprofunda no último quarto do século XX, tendo por característica 

central a subordinação da legalidade a uma constituição rígida. A validade das leis 

já não depende apenas da forma de sua produção, mas também da compatibilidade 

de seu conteúdo com as normas constitucionais. Mais que isso: a Constituição não 

apenas impõe limites ao legislador e ao administrador, mas lhes determina, 

também, deveres de atuação. A ciência do direito assume um papel crítico e 

indutivo da atuação dos Poderes Públicos e a jurisprudência passa a desempenhar 

novos papéis, dentre os quais se incluem a competência ampla para invalidar atos 

legislativos ou administrativos e para interpretar as normas jurídicas à luz da 

Constituição (BARROSO, 2014, p. 205). 

 

A aproximação das ideias de constitucionalismo e democracia produziu uma nova 

forma de organização política a qual redefine o lugar da Constituição e a influência do 

Direito Constitucional sobre as instituições contemporâneas. Antes de 1945, nos moldes da 

soberania do Parlamento da doutrina inglesa e de uma concepção francesa da lei como 

expressão da vontade geral, estava em vigor, na maior parte da Europa, um modelo de 

supremacia do Poder Legislativo. Nos meados do século XX, ocorre uma mudança de 

paradigma pelo qual foi atribuído à norma constitucional o status de norma jurídica. Assim, 

as constituições não seriam vistas mais como um documento essencialmente político, mas 

sim, instrumentos dotados de supremacia. As constituições que precederam esse modelo de 

Neoconstitucionalismo tinham uma função muito mais simbólica do que jurídica 

(BARROSO, 2007). 

O processo de reconhecimento da força normativa das constituições envolve tanto 

as regras constitucionais quanto o fortalecimento de uma dogmática de princípios. Essa 

ideia de constitucionalização do Direito leva a um efeito expansivo das normas 

constitucionais – os valores e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da 

Constituição passam a motivar a validade e o sentido de todas as normas do direito 

infraconstitucional. 

Quando as constituições passam a ser o centro dos ordenamentos jurídicos, 

passamos a ter um instrumento importantíssimo no processo de gestão das línguas nos 

Estados. De fato, com base na pesquisa de Abreu (2016a),21 ao analisar os Estados que 

constitucionalizaram normas de direitos linguísticos após a Segunda Guerra, podemos 

perceber um grande esforço, especialmente no que tange à oficialização de línguas, entre 

1945 e a contemporaneidade. 

 
21 Em sua dissertação de mestrado, Abreu (2016a) elenca os países que adotaram constituições após 1948 e que 

fizeram constar normas de direito linguísticos em sua carta maior. Com base em documentos da UNESCO, o 

professor afirma que dentre os países do mundo que possuem um diploma constitucional, apenas 22 não 

inseriram normas constitucionais explícitas sobre direitos linguísticos. 
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Conforme anteriormente exposto, a atribuição de normatividade aos princípios, tais 

como igualdade, liberdade e dignidade humana, são valiosíssimos quando discutimos a 

temática de minorias e, no caso da presente pesquisa, para o processo de desenvolvimento 

e consolidação dos direitos linguísticos. Dessa forma, faz-se mister uma exposição mais 

aprofundada sobre a centralidade dos princípios do Direito Linguístico. 

 

2.2  Princípios do Direito Linguístico 

 

Princípios são diretrizes expressas em enunciados linguísticos expositivos ou 

prescritivos, cujo conteúdo é formado por normas, valores ou objetivos e que servem de 

base sobre a qual se desenvolvem teorias e sistemas especificamente determinados 

(MARÇAL, 2013). Há o que consideramos metaprincípios, ou seja, princípios que possuem 

um alcance mais amplo do que os princípios internos e são geradores de outros princípios. 

 
Metaprincípios são princípios de outras áreas do conhecimento ou do agir 

consideradas mais básicas e gerais em relação à área específica em que se atua 

praticamente ou em que se teoriza. Os metaprincípios têm, portanto, aplicação e 

alcance mais amplos do que que tem os princípios internos ou próprios de uma 

área especificamente restrita. Como tais, os metaprincípios são imprescindíveis 

na função fundamentadora, porque ao abarcar diferentes áreas e construir um nível 

mais abrangente do conhecimento e do agir, têm como objeto elementos 

estruturantes de toda e qualquer realidade e de todo e qualquer agir humano [...] 

(Ibidem, p. 6). 

 

No caso do Direito Linguístico, os metaprincípios da Dignidade da Pessoa 

Humana,22 da Igualdade,23 da Liberdade24 e da Identidade25 são aplicados. No caso, também 

temos princípios que são sensíveis à pauta do Direito Linguístico, como o princípio de 

 
22 Trata-se de um princípio fundamental e uma regra capital do Direito Internacional que é de particular importância 

ao falarmos de questões relativas à proteção e promoção da identidade de minorias. É o que podemos observar 

no Artigo 1º da Declaração Internacional dos Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito 

de fraternidade” (ONU, op. cit.). 
23 A proibição da discriminação evita que Estados prejudiquem ou excluam indevidamente indivíduos por 

preferências de idioma no exercício de qualquer atividade ou qualquer serviço. 
24 As preferências de idiomas são protegidas pelos direitos humanos fundamentais, como liberdade de expressão, 

direito à privacidade, direito das minorias em usar sua própria língua. 
25 É claro o papel proeminente da língua nos processos de identificação que marcam os imigrantes enquanto 

sujeitos. É através da preservação da língua que se cultivam as memórias, a cultura e o sentimento de 

pertencimento a um povo (MARIANI, 2007). 
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Acesso à Justiça,26 Laicidade do Estado27 e Democracia na educação28 (informação 

verbal).29 No entanto, gostaríamos de focar nossa análise em princípios próprios do Direito 

Linguístico: territorialidade e personalidade. 

O princípio da personalidade se refere à possibilidade de os falantes poderem 

utilizar sua língua em determinadas situações previstas pelo Estado. Trata-se do 

reconhecimento dos direitos linguísticos individuais dos falantes. É o caso, por exemplo, 

dos falantes de Libras no Brasil. Lagares (2018) destaca que, apesar de esse princípio ser 

reconhecido em ordenamentos jurídicos de diversos países, nem sempre o mesmo é 

respeitado. 

 
A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México tornou público um 

relatório (México CNDH 2016) denunciando a vulneração do elementar direito de 

defesa de mais de 8.000 indígenas, presos em cárceres do Estado sem terem sido 

ouvidos por causa da falta de intérpretes e tradutores, assim como de advogados 

defensores que falem a língua deles. Segundo esse mesmo relatório, apenas 15% 

dessa população reclusa teve acesso a um tradutor. Isso acontece apesar do 

reconhecimento constitucional mexicano do direito fundamental ao acesso à 

jurisdição do Estado nos idiomas nativos (Ibidem, p. 72). 

 

O princípio da territorialidade incide sobre o fato de os falantes de uma língua 

passarem a usufruir dos direitos de cidadania referentes àquela língua desde que circunscrita 

num determinado território. Interessante transcrevermos o exemplo abaixo: 

 
O exemplo clássico é o da Confederação Helvética, a Suíça, que tem vinte e seis 

cantões, com quatro línguas oficiais para todos os efeitos e que se distribuem entre 

eles. Na realidade, na Suíça existe uma combinação de ambos os princípios, 

embora a territorialidade constitua um elemento importante de equanimidade nas 

relações linguísticas. As quatro línguas nacionais são o alemão, o italiano, o 

 
26 Interessante citarmos a pesquisa de doutorado de Julia Izabelle da Silva (2019), pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, que se debruça sobre o acesso à justiça pelos povos indígenas brasileiros e demonstra a 

necessidade crucial de construirmos um diálogo intercultural entre gestores públicos, operadores do direito, 

especialistas em políticas linguísticas e indígenas. 
27 Nesse ponto, importante apontarmos para o preconceito e estigma com religiões e a relação que se estabelece 

entre as línguas das comunidades que as professam. É o caso, por exemplo, das línguas africanas utilizadas hoje 

no Brasil, cujo “uso – além de estar associado a grupos específicos – está vinculado a duas funções principais: 

ritual: nos cultos religiosos ditos ‘afro-brasileiros’ e demarcação social: como língua ‘secreta’” (PETTER, 2005, 

p. 194). 
28 Nesse sentido, relevante as pesquisas da professora Castelano Rodrigues cujo enfoque tem sido a produção, por 

parte do Estado, de leis que implementam e regulamentam a circulação das línguas no território nacional. A 

professora (2020) explica que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) permitiu que pelo menos 

a escolha de uma língua estrangeira moderna ficaria a cargo da comunidade escolar. A LDB de 1996 permitiu a 

construção de um novo espaço no âmbito escolar onde a língua portuguesa convivia com outras línguas – sinais, 

imigração, indígenas –, o que contribuiu para um espaço plurilíngue. No entanto, mudanças recentes na 

legislação acabaram por impor o inglês como única língua obrigatória a ser ofertada no ensino fundamental (Lei 

nº 13.415/17). Sendo assim, temos uma mudança no paradigma na legislação educacional brasileira onde, antes, 

havia um entendimento embasado no princípio da democracia da educação e, atualmente, devido às recentes 

mudanças legislativas, migramos para outro paradigma que determina qual língua será utilizada no âmbito 

escolar. 
29 Palestra proferida por Ricardo Abreu Nascimento em 27 jul. 2020 no Abralin ao Vivo: Linguists Online. 
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francês e o romanche (ou reto-românico), cada uma delas com vários cantões em 

que é língua prioritária. Desde a Constituição Federal de 1848, no entanto, três 

são as línguas oficiais da Suíça: o alemão (que afinal é a língua mais usada), o 

francês e o italiano, enquanto o romanche é oficial apenas no seu território e 

propriamente uma língua regional (LAGARES, 2018, p. 73). 

 

No caso brasileiro, o professor Ricardo Abreu (informação verbal)30 cita como um 

exemplo da aplicação do princípio da territorialidade as leis municipais de cooficialização 

de línguas de imigração e indígenas, que são o objeto da presente pesquisa.  

Após termos discorrido sobre os marcos históricos e teóricos dos Direitos 

Linguísticos, bem como termos tecido comentários sobre os princípios que lhe regem, faz-

se necessário conceituarmos a disciplina, bem como explicitarmos os seus objetos 

juridicamente tutelados e seus sujeitos. 

 

2.3  Conceito e sujeitos do Direito Linguístico 

 

Como podemos perceber pelo acima exposto, a aplicabilidade dos direitos 

linguísticos se baseia na importância referente à diversidade de línguas e sua estreita relação 

com as mais diversas formas de construir realidades e com todos os saberes e conhecimentos 

tradicionais que lhe estão atrelados. A língua está no cerne da natureza e da cultura humana 

e é uma das expressões de identidade mais importantes. Portanto, as questões relativas aos 

direitos linguísticos são particularmente sensíveis e essenciais para as minorias de grupos 

linguísticos que desejam preservar seu grupo distinto e identidade cultural, às vezes, em um 

contexto de marginalização, exclusão e discriminação. 

 
A sobrevivência das línguas, dessa perspectiva, depende inteiramente da 

continuidade de comunidades linguísticas e culturais que se reconhecem como 

tais e que podem reivindicar status jurídico e político diferenciado dentro de um 

Estado nacional, ou mesmo a construção de um Estado próprio (LAGARES, 2018, 

p. 149). 

 

Nesse aspecto, importante trazermos um conceito formulado por Turi, ao pesquisar 

o mosaico linguístico e a legislação vigente no Canadá: 

 
Les droits linguistiques, entendus subjectivement, droits à la fois individuels et 

collectifs, comprennent le droit à « une » langue (le droit d’utiliser une ou 

plusieurs langues nommées, notamment dans le champ de l’usage officiel des 

langues, droit de nature essentiellement historique) et le droit à « la » langue (le 

droit d’utiliser n’importe quelle langue, notamment dans le champ de l’usage non 

officiel des langues, droit de nature essentiellement fondamental). Cette 

 
30 ABREU, op. cit. 
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distinction, désormais reconnue par la Cour Suprême du Canada, s’inspire des 

principes de territorialité et de personnalité linguistiques (TURI, 1990, p. 641).31 

 

A conceituação acima leva em consideração os princípios da territorialidade e da 

personalidade e entende os direitos linguísticos tanto quanto o direito a uma língua – direito 

ao uso oficial de uma língua – e o direito à língua – direito de usar qualquer língua, 

especialmente no que tange ao uso de línguas não oficiais. Assim, podemos perceber que, 

apesar de os direitos linguísticos serem uma ferramenta especialmente relevante para grupos 

linguísticos minoritários e, enquanto campo de estudo ter nascido vinculado às minorias 

linguísticas, vale destacar que os grupos linguísticos que são maioria também possuem 

direitos linguísticos. 

Ao pensarmos o Direito Linguístico como um campo de estudo, importante 

apontarmos para a urgência no desenvolvimento de uma Teoria Geral do Direito 

Linguístico, capaz de apresentar seus elementos basilares, comuns e específicos. Nesse 

sentido, imprescindível os ensinamentos de Abreu: 

 
O campo dos direitos linguísticos, diferentemente daquilo que muitos ainda 

pensam, não se constitui apenas por uma lista de direitos individuais e/ou 

coletivos aos quais as pessoas fazem jus. Mais que isso, diz respeito a uma Teoria 

dos Direitos Linguísticos que fundamenta o estudo das normas de direito 

linguístico, quando estes estão vinculados aos direitos humanos, ao direito 

constitucional, ao direito administrativo etc. Interessa-se, igualmente, pelas fontes 

desse direito linguístico (direito internacional dos direitos humanos, direito 

constitucional, direito comparado, costumes das populações etc.); pela 

identificação de princípios aplicáveis a essas normas (territorialidade, 

personalidade etc.); pela identificação de metaprincípios geradores dessas normas 

(dignidade humana, igualdade etc.); pelas possibilidades hermenêuticas e de 

aplicação das normas de direito linguístico aos casos concretos, bem como pelas 

formas jurídicas de garantia de materialização desses direitos linguísticos a todos 

os seres humanos (ABREU, 2018, p. 51-52). 

 

Com base nos ensinamentos acima, podemos perceber que os Direitos Linguísticos 

possuem capilaridades entre os mais variados ramos do Direito, a exemplo do Direito 

Internacional, dos Direitos Humanos, do Direito Constitucional e do Direito Processual 

Civil. Nesse mister, importante analisar a natureza dessa disciplina. Seria o Direito 

Linguístico, enquanto campo de estudo, uma subárea dos Direitos Humanos? 

 
31 “Os direitos linguísticos, compreendidos tanto como direitos individuais quanto coletivos, incluem o direito a 

‘uma’ língua (o direito de usar uma ou mais línguas nomeadas, particularmente no campo do uso oficial de 

línguas, um direito de natureza essencialmente histórico) e o direito ‘à’ língua (direito de uso de qualquer língua, 

nomeadamente no domínio do uso não oficial das línguas, um direito de natureza essencialmente fundamental). 

Essa distinção, agora reconhecida pela Suprema Corte do Canadá, é inspirada nos princípios da territorialidade 

e personalidade linguísticas” (tradução nossa). 
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Schneider-Mizony (2018) afirma que é possível trazer duas concepções de direitos 

linguísticos dentro de um contexto histórico: uma concepção coletiva e outra baseada no 

princípio da não-discriminação de pessoas, essencial à Declaração Europeia dos Direitos do 

Homem e à Convenção Europeia.32 No primeiro caso, a Liga das Nações teria tentado 

fornecer um arcabouço legal às diferentes línguas baseada no fato de que seria um serviço 

coletivo para um grupo de falantes geograficamente limitados. No segundo, o princípio de 

não-discriminação permite não mais restringir direitos individuais. O autor constata que, a 

partir da DUDH e de outros documentos internacionais, uma gama de novos direitos surge 

e que tais direitos passam a integrar os textos constitucionais de vários outros países, 

fazendo com que os Estados reconheçam, por exemplo, a possibilidade de seus cidadãos 

usarem a língua que escolherem.33 

Varennes (2001) vai além e afirma que direitos linguísticos são parte integrante dos 

direitos humanos básicos estruturalmente estabelecidos e internacionalmente reconhecidos 

no direito internacional, assim como os direitos de proteção das mulheres e das crianças. 

Skutnabb-Kangas & Phillipson (2017) consideram o direito de apreender a língua 

oficial do país de acolhimento, bem como o direito de se identificar e se comunicar através 

da sua língua como partes do direito linguístico. Em sua análise, eles partem de dois 

postulados: direitos linguísticos são um tipo de direitos humanos e privar as pessoas de 

direitos humanos pode levar a conflitos, tendo em vista que a língua é um dos maiores 

fatores mobilizadores em contextos onde minorias se sentem ameaçadas. 

Na verdade, segundo os autores, os direitos linguísticos são uma dimensão dos 

direitos das minorias, que, por sua vez, fazem parte da gama complexa dos direitos humanos 

que evoluiu consideravelmente nas últimas décadas na tentativa de proteger grupos e 

 
32 A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, mais conhecida como 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos, foi aberta para assinatura em Roma em 4 de novembro de 1950 e 

entrou em vigor em 1953. Foi o primeiro instrumento a concretizar e tornar vinculativos alguns dos direitos 

estabelecidos na DUDH. Informações disponíveis em: 

<https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts&c=fre>. Acesso em: 26 abr. 2020. 
33 O autor justifica essa possibilidade com base no Artigo 5º da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural 

proclamada pela UNESCO: “Os direitos culturais, enquadramento propício à diversidade cultural Os direitos 

culturais são parte integrante dos direitos humanos, os quais são universais, indissociáveis e interdependentes. O 

desenvolvimento de uma diversidade criativa exige a plena realização dos direitos culturais, tal como são 

definidos no Artigo 27º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Artigos 13º e 15º do Pacto 

Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Qualquer pessoa deverá poder expressar-se, criar e 

difundir suas obras na língua que desejar e, em particular, na sua língua materna; qualquer pessoa tem direito a 

uma educação e uma formação de qualidade que respeite plenamente sua identidade cultural; qualquer pessoa 

deve poder participar na vida cultural que escolha e exercer as suas próprias práticas culturais, dentro dos limites 

que impõe o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais” (UNESCO, 2002). Disponível 

em: 

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_

pt.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2020. 
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indivíduos. Skutnabb-Kangas & Phillipson (2017) reconhecem que a natureza dos direitos 

humanos no Direito Internacional é complexa e muda com o tempo. Nos estudos mais 

recentes, os direitos humanos vêm sido conceituados e formulados como direitos 

individuais, mas também podem ser considerados como coletivos, uma vez que também 

servem para proteger violação de direitos de grupos minoritários. Nessa lógica,  direitos 

linguísticos também seriam individuais e coletivos (Ibidem). No mesmo sentido, Hamel 

(1995) sustenta que os direitos linguísticos também passam pelos direitos humanos e 

classifica-os em duas categoriais: individuais ou coletivos. Em nível individual, Hamel 

discorre que “el derecho de cada individuo a aprender y desarrollar libremente su propia 

lengua materna, a recibir educación pública a través de ella, a usarla en contextos oficiales 

socialmente relevantes” (Ibidem, p. 13).34 Acerca do nível coletivo dos direitos linguísticos, 

Hamel afirma que as comunidades linguísticas devem manter sua identidade e alteridade 

etnolinguísticas, além de manter e estabelecer escolas e outras instituições educativas. 

Essa duplicidade do status jurídico dos direitos linguísticos também é traduzida, 

segundo Hamel, no seu aspecto linguístico, uma vez que podemos falar que a definição de 

direitos linguísticos se baseia na diferença entre duas funções da linguagem: a expressão e 

a comunicação. A partir desse argumento, o linguista afirma que, enquanto meio de 

expressão, o direito linguístico faz parte dos direitos humanos, assim como o direito à 

liberdade religiosa e de expressão, e que, assim seria considerado um direito natural do 

indivíduo. No entanto, quando se refere a sua função de comunicação, os direitos 

linguísticos seriam da ordem coletiva e perderiam seu caráter absoluto de direitos 

fundamentais e se associariam aos direitos econômicos, sociais e culturais, tendo que ser 

garantidos por iniciativa estatal. 

Os preceitos acima expostos partem de um princípio de que as normas dos direitos 

linguísticos estariam vinculadas ao direito das minorias, o que justificaria a identificação 

do Direito Linguístico com a complexidade dos Direitos Humanos. No entanto, 

imprescindível os apontamentos do jurista e professor Xabier Arzoz (2007) que afirma que, 

apesar de o núcleo dos estudos acerca dos direitos linguísticos gravitar em torno da proteção 

e promoção de grupos linguísticos minoritários, os usuários das línguas dominantes também 

são providos de direitos linguísticos, já destacado por nós anteriormente. Arzoz, além de 

indicar inúmeras referências sobre direitos linguísticos, critica, a partir de uma rigorosa 

caracterização de tais direitos, a abordagem de direitos linguísticos como direitos humanos. 

 
34 “O direito de cada indivíduo de aprender e desenvolver livremente sua própria língua materna, de receber 

educação pública através dela, de usá-la em situações oficiais socialmente relevantes” (tradução nossa). 
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Arzoz (2007) critica a abordagem “direitos humanos linguísticos” por conta do 

perigo de deturpar o verdadeiro significado de direitos linguísticos no contexto de leis de 

Direitos Humanos, Direito Internacional e Direito Constitucional.  A reivindicação por 

direitos linguísticos opõe-se à demanda pela positivação de normas, tanto internamente 

quanto internacionalmente. Segundo ele, o foco dos direitos humanos linguísticos é na 

educação – somente o direito de se aprender a língua mãe e a língua oficial do país de 

residência. 

Ainda, segundo as ideias defendidas por Arzoz, o conceito “direitos humanos 

linguísticos” permite uma abordagem oscilante, ou seja, ora a matéria poderá ser 

considerada à luz das normas do Direito Internacional, ora será considerada como ideal ou 

abstrata. Assim, o jurista busca em seu trabalho uma definição mais específica de direitos 

linguísticos. 

Tal definição procura evitar uma distorção entre lei e política – o que, segundo ele, 

é o que ocorre com a ideia de direitos humanos linguísticos. Sendo assim, direitos 

linguísticos estariam associados às regras adotadas por instituições públicas concernente ao 

uso da língua. Na esfera constitucional, direito linguístico se referem a uma língua em 

particular ou a grupos de línguas. 

No que diz respeito às minorias linguísticas, o que é o foco da presente pesquisa, 

Arzoz diferencia dois níveis de proteção aos direitos linguísticos: tolerância linguística – 

medidas contra a discriminação de falantes minoritários – e promoção linguística – 

positivação de direitos que promoveriam línguas minoritárias no acesso a serviços públicos, 

como educação. E tanto a proteção quanto a tolerância de direitos linguísticos são 

responsabilidades do Estado. 

Sendo assim, instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos 

garantiriam somente um regime de tolerância linguística, ou seja, uma proteção que não 

seria garantida especificamente por direitos linguísticos, mas através de um leque mais 

amplo de direitos humanos, como por exemplo, liberdade de expressão e medidas 

antidiscriminatórias. 

Na mesma esteira de pensamento, temos o professor Robert Dunbar (2001) que 

compartilha dessa opinião e acredita que, apesar de todos os instrumentos internacionais 

acima listados, não podemos dizer que direitos linguísticos tenham o mesmo status dos 

direitos humanos. Afinal, os mecanismos oficiais ainda são muito modestos. 



33 

 

Com base no acima exposto e nos ensinamentos de Abreu (informação verbal),35 

acreditamos que o Direito Linguístico não pode ser considerado uma subárea dos Direitos 

Humanos, uma vez que nem todas as normas do Direito Linguístico estão vinculadas aos 

Direitos Humanos. De fato, podemos dizer que o Direito Linguístico já extrapolou os 

Direitos Humanos visto ao seu caráter interdisciplinar e ao fato de obedecer a lógicas 

diferentes presentes em diversas áreas das Ciências Sociais, tais como Antropologia, 

Sociologia e Economia. 

Nesse interim, relevante citarmos a professora e jurista Jael Gonçalves (2018) que, 

em sua dissertação de Mestrado, busca analisar os direitos linguísticos dos migrantes 

forçados no Brasil no acesso ao direito social à educação. Para tanto, a pesquisadora analisa 

as medidas normativas do ordenamento jurídico brasileiro que garantem a esses migrantes 

o direito à educação, focando sua análise nas práticas de direitos linguísticos adotadas pelas 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES). Para tanto, a professora se valeu de 

editais de concursos públicos e editais de seleção de alunos, ou seja, instrumentos do Direito 

Administrativo, servindo como base para uma pesquisa de Direito Linguístico. Assim, 

podemos perceber que não podemos enquadrar o Direito Linguístico como mais um campo 

de estudo dos Direitos Humanos. 

Após termos conceituado o campo de estudo em questão, importante definirmos os 

sujeitos do Direito Linguístico. Com base na fala de Abreu (informação verbal),36 

entendemos que os sujeitos podem ser os indivíduos, os grupos e até os próprios Estados. 

Ao falarmos de grupos, importante diferenciarmos direitos linguísticos coletivos, em que 

podemos identificar claramente os indivíduos, e os direitos linguísticos difusos, o qual não 

podemos identificar claramente os indivíduos. Trata-se de um direito que pertence a todos, 

como é o caso de conceber a diversidade linguística como patrimônio cultural do povo 

brasileiro – é um direito que não se restringe a um indivíduo e nem a um grupo específico, 

mas pertence a todos os brasileiros indistintamente (informação verbal).37 

Os Estados também podem ser sujeitos linguísticos. É o caso da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) – órgãos que integram o sistema regional de promoção de Direitos 

Humanos (Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos). Ambos os órgãos 

monitoram o cumprimento das obrigações, no que tange à matéria de direi tos humanos, 

 
35 Palestra proferida por Ricardo Abreu Nascimento em 27 jul. 2020 no Abralin ao Vivo: Linguists Online. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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assumidas pelos Estados Membros da Organização dos Estados Americanos (OEA). Nesse 

âmbito, é pertinente trazermos a pesquisa de mestrado da pesquisadora Lia Nara Figuerêdo 

da Silva intitulada “Direitos Linguísticos e sua Permeabilidade no Sistema Interamericano 

de Proteção de Direitos Humanos: um estudo no âmbito da CIDH” (2020). A mencionada 

pesquisa demonstra um conjunto significativo de aspectos relacionados à atuação da CIDH 

na defesa e proteção dos direitos linguísticos, através da identificação de países denunciados 

e dos grupos linguísticos com maior quantitativo de violações denunciadas. A pesquisa 

procura demonstrar quando essas denúncias representam violações ao direito linguístico 

como objeto principal ou incidental da demanda. Assim, temos como sujeitos de direitos 

linguísticos, no caso, os Estados-membros da OEA sendo reportados ou denunciados por 

omissão ou supressão de direitos por indivíduos ou comunidades em situação de 

vulnerabilidade linguística. 

No decorrer do presente capítulo, os termos “minorias”, “grupos linguísticos 

minoritários” e “língua oficial” foram bastante utilizados. Imprescindível para o presente 

estudo que tracemos certas considerações sobre os mesmos antes de direcionarmos nossos 

estudos para os Direitos Linguísticos no Brasil. 

 

2.4  Língua oficial, minoritária e minorizada 

 

A evidente tendência ao monolinguismo dos Estados Nacionais Modernos faz parte 

de um projeto histórico de construção de nações. Adotaremos o conceito de Anderson 

(1993) que define nação como “uma comunidade política imaginada – e imaginada como 

sendo intrinsicamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana” (Ibidem, p. 32). 

O autor sustenta que a possibilidade de se imaginar uma nação surge, dentre outras 

razões, da possibilidade de que uma determinada língua escrita oferecia um acesso 

privilegiado à verdade. Segundo ele, a circulação de livros e a existência de uma imprensa 

diária numa mesma língua escrita permitia o estabelecimento de laços culturais e políticos 

que contribuiriam para a formação de uma consciência nacional. Nesse aspecto, a língua 

padronizada permitiria a troca e o intercâmbio de documentos e pessoas dentro do espaço 

nacional. 

De fato, a construção dos Estados Nacionais foi amparada pelo imaginário de 

unidade e homogeneidade que uma língua padronizada permitiria, o que seria um dos 

principais símbolos da identidade nacional. A construção de tais identidades tinha como 

finalidade a invenção de uma língua nacional que deveria ser normatizada e tornar-se-ia a 
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língua de instrução do sistema educacional. Os Estados são percebidos como criadores e 

mantenedores da língua nacional – visto esta ser um dos elementos que constituem a ideia 

de identidade nacional. Sendo assim, a invenção do monolinguismo é inseparável da noção 

de Estado-Nação. 

Com intuito de exemplificar a ideia acima, Henrique Monteagudo (2012), explora 

a relação Estado-Nação e língua dentro do modelo napoleônico, pioneiro na Europa. No 

Estado dinástico francês do século XVIII, a diversidade linguística era notória. Dentro de 

suas fronteiras, falavam-se várias línguas (Occitano, Basco, Bretão, Catalão...) e o Francês 

era falado somente na região de Paris. Quando se cria o conceito de nação, sob os princípios 

da soberania popular e igualdade dos cidadãos, cria-se a ideia de uma cultura homogênea 

que deveria ser expressa numa língua comum. Temos aí o modelo napoleônico: Estado > 

Nação > Língua. A partir desse momento, a diversidade linguística passa a ser uma ameaça. 

 
O discurso revolucionário sobre a identidade estado-nacional francesa repousava 

em uma operação ideológica de disfarce da realidade, utilizando para tanto uma 

linguagem aparentemente descritiva, que na verdade, é normativa e performativa. 

Na superfície, esse discurso afirmava que os franceses já eram uma nação porque 

possuíam uma cultura e uma língua comuns, mas o que na verdade afirmava é que 

os franceses deviam possuir uma língua e uma cultura comuns para chegarem a 

constituir uma nação; portanto, ainda não eram uma nação. O discurso sobre a 

nação, a língua e o estado pode ser interpretado como uma instância de 

interpelação: as várias populações que habitavam nos territórios do velho estado 

dinástico são chamadas a se constituir em nação francesa, e para tanto, a 

abandonar as suas línguas seculares e adotarem o idioma francês (Ibidem, p. 48). 

 

Nas palavras de Monteagudo, após o surgimento e a exportação do modelo 

napoleônico, surge um contra modelo, o qual ele denominou de “herderiano", que 

estabelecia as mesmas relações entre língua e nação, mas partia de uma direção oposta. Ou 

seja, queria que suas comunidades, caracterizadas pela posse de uma língua própria, pudesse 

criar seus próprios Estados-Nações. 

 
Os nacionalismos “irredentista” não se apoiavam num estado pré-existente, mas 

aspiravam a criá-lo, por tanto, partiam de uma situação radicalmente distinta aos 

nacionalismos estatalistas. Quer dizer, fundavam-se na existência de comunidades 

étnicas englobadas em estados multiétnicos (e/ou fragmentadas politicamente), 

comunidades muitas vezes carentes de tradições estatais próprias e caracterizadas 

pela posse de uma língua própria, a qual, frequentemente carecia de tradição 

cultivada (mesmo, em muitos casos, era totalmente ágrafa), ainda que em alguns 

casos pudessem ser invocados precedentes históricos mais ou menos remotos de 

posse de um estado próprio ou de cultivo literário do idioma vernáculo. 

Esquematicamente, o raciocínio dos nacionalistas irredentistas corria em sentido 

inverso aos estatalistas: somos uma comunidade diferenciada porque possuímos 

uma língua própria e distinta, e por isso mesmo constituímos uma nação, e como 

tal temos direito a um estado independente. Se bem que em ocasiões, o que se 

reivindicava não era um estado independente, mas um estado federado em pé de 
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igualdade com outras comunidades étnico-linguísticas (MONTEAGUDO, 2012, 

p. 50). 

 

Quando esse processo de invenção da língua nacional alcança sucesso, todas as 

expressões linguísticas que diferem dela serão consideradas dialetos. E esse modelo de 

monolinguismo é exportado e expandido, como efeito da colonização, para todos os lugares. 

 
As mesmas práticas que os Estados-nação desenvolveram dentro de suas 

fronteiras foram também aplicadas às situações coloniais, de maneira que a 

ampliação dos mercados que supôs a expansão imperial dos Estados europeus se 

viu acompanhada de políticas de difusão de suas línguas nacionais. E essa 

ideologia linguística colonial evoluiu historicamente no sentido de uma ideologia 

imperialista, partindo da suposta existência de diferenças estruturais entre as 

línguas que justificaria a sobreposição política e econômica de uma sobre as outras 

(LAGARES, 2011, p. 186). 

 

Nesse sentido, importante destacarmos a posição de Bourdieu (1996) sobre o 

conceito de língua oficial: “nos limites territoriais desta unidade, esta língua é a que se 

impõe a todos os que pertencem àquela jurisdição como a única legítima, e de maneira tanto 

mais imperativa quanto mais oficial” (Ibidem, p. 31). Assim, línguas que não possuem o 

status de oficial, permanecem em condição de minorização diante da hegemonia de línguas 

oficiais. 

Assim, podemos concluir que uma língua em condição de minorização não é uma 

simples questão numérica, mas sua posição social em relação à língua oficial. Lluís Vincent 

Aracil (1983), sociolinguista valenciano, afirma que a condição minoritária de uma língua 

está relacionada com sua possibilidade de exercer uma função social numa comunidade e 

num momento histórico específico. Segundo ele, a relação entre a língua majoritária e a 

minoritária seria uma relação de intermediação de sentidos entre mundos culturais diversos. 

Aracil exemplifica demonstrando uma língua X em situação de minoria e um 

idioma Y em situação hegemônica, a língua interposta. O linguista entende que o típico da 

situação de minoria é o fato de que quase todas as relações entre a comunidade linguística 

de uma língua X e o resto da humanidade passa pelo idioma Y. Ao tornar-se indispensável 

e institucionalizado o uso de Y no cotidiano da comunidade, Aracil afirma que essa situação 

de interposição leva à dispensabilidade no uso de X, a língua minoritária. 

Cumpre aqui trazermos uma distinção feita pelo linguista valenciano entre língua 

minoritária e língua minorizada. Língua minoritária refere-se à demografia relativa de um 

idioma, às dimensões numéricas de uma comunidade linguística. Trata-se de uma condição 

essencialmente quantitativa. Pode haver línguas minoritárias com estatuto de oficiais ou 

não. Língua minorizada é qualquer língua que, dividindo o espaço geográfico com outra ou 
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outras, tem alguns de seus usos restringidos. Portanto, a minorização não depende do 

número de falantes, mas do status de que goza a língua. Nesse caso, está em jogo o status 

social e político dessa língua, o valor simbólico associado a ela. Também pode acontecer 

de haver línguas majoritárias minorizadas, pois, embora usadas pela maioria das respectivas 

populações, não gozam de estatuto de oficialidade, por exemplo. É o caso das línguas 

autóctones de muitos países africanos em relação às línguas ex-coloniais. 

Bagno (2017) segue a mesma linha e afirma que a língua minoritária se fundamenta 

numa questão essencialmente numérica. É possível ainda, segundo o autor, distinguir as 

línguas minoritárias em duas categoriais, as endógenas e as exógenas. As línguas 

minoritárias endógenas são aquelas faladas em um país sem serem línguas majoritárias em 

nenhum outro; já as línguas minoritárias exógenas, são as línguas que, em um dado 

território, estão em condição de minoria, enquanto são majoritárias em algum outro 

território. O linguista destaca que a situação minoritária de uma língua é usada como 

argumento para se restringir os direitos linguísticos daquela comunidade. 

Sobre a língua minorizada, Bagno afirma que se trata de uma questão de status 

“[...] apesar de ser a língua própria da maior parte da população do território de uma 

entidade administrativa (estado, província, região autônoma etc.), sofre uma restrição de 

seus âmbitos e funções de uso nesse mesmo território” (Ibidem, p. 239). 

Para Guillem Calaforra (2003), uma comunidade linguística é minorizada quando 

apresenta principalmente três características: 

 
1. Normas de uso social restrictivas en relación a la lengua propia –es decir, que 

dicha lengua no puede usarse en determinados ámbitos de uso–, frente a las 

normas de uso expansivas características de la lengua dominante. 

2. Bilingüización unilateral de los miembros de dicha comunidad, esto es: los 

hablantes de la lengua minorizada tienen en su repertorio la lengua propia y la 

dominante, mientras que los hablantes de esta última tienden a ser monolingües.  

3. Como consecuencia de la situación anterior, la comunidad lingüística 

minorizada se convierte en un subconjunto de la dominante. Los miembros de 

la comunidad minorizada tienden a presentarse como parte de la comunidad 

dominante, y así son percibidos por el resto del mundo (Ibidem, p. 2).38 

 

Nesse sentido, para Calaforra, a língua não minorizada, a qual ele chama de língua 

vigente, é um elemento fundamental de integração e exclusão social, uma vez que a posição 

 
38 “1. Normas sociais restritivas em relação ao próprio uso –isto é, essa língua não se pode usar em 

determinados âmbitos–, contra as normas de amplo uso características da língua dominante. 2. Bilinguismo 

unilateral dos membros dessa comunidade, isto é, falantes da língua minoritária têm em seu repertório a 

língua própria e a dominante, enquanto que os falantes dessa última tendem a ser falantes monolíngues. 3. 

Como resultado da situação acima, a comunidade linguística minorizada se torna um subconjunto da 

dominante. Os membros da comunidade minorizada tendem a apresentar-se como parte da comunidade 

dominante, e assim são percebidos pelo resto do mundo” (tradução nossa).  
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do sujeito falante na estrutura social naquela comunidade linguística está subordinada a sua 

maior ou menor competência linguística. (CALAFORRA, 2003, p. 4). 

Nessa esteira de pensamento, a qual a língua é um mecanismo de inclusão e 

exclusão – o que denota o seu status político e cultural, Lagares (2018), quando se refere a 

minorias, prefere falar em línguas minorizadas ou em situação minoritária, uma vez que ser 

minoria não é uma questão numérica, mas a sua posição em relação à realidade hegemônica 

posta. Seguiremos o posicionamento do professor e entenderemos, no presente trabalho, o 

direito linguístico como um mecanismo de proteção de línguas minorizadas “que não 

dispõem dos equipamentos a serviço das línguas hegemônicas; ou bem às situações em que 

uma língua se encontra à margem das estruturas de poder” (Ibidem, p. 121). 

O professor exemplifica a questão da língua em situação minoritária ao citar o caso 

dos imigrantes falantes de espanhol nos EUA. O espanhol, em si, poderia ser considerada 

uma língua hegemônica caso estivéssemos nos referindo à Espanha, mas a sua situação nos 

EUA é minorizada, uma vez que a língua inglesa é exigida por todos os cidadãos desse país. 

É o caso das línguas autóctones – faladas originalmente em um determinado espaço 

geográfico, como é o caso, no Brasil, das línguas indígenas – e das línguas alóctones – 

línguas transplantadas de uma região para outra, como é o caso das línguas trazidas pelos 

imigrantes, chamadas de línguas de imigração. Ambas as línguas em situação minoritária 

no Brasil são objeto da presente pesquisa. 

A língua em condição minoritária não realiza as funções sociais de uma l íngua 

existente, está excluída não apenas em contextos oficiais, mas também em âmbitos urbanos 

e culturais. Em contrapartida à língua minorizada, a língua oficial tem seu desenvolvimento 

funcional exponenciado: planejamento do seu corpus e elaboração de instrumentos 

linguísticos (gramáticas, dicionários e ortografia). Assim, seu poder simbólico é crescente 

uma vez que só ela possui os instrumentos – linguísticos e funcionais – que a fazem 

socialmente mais útil do que as línguas em condição minoritária. 

 
El uso de la lengua minorizada no da acceso a mayores capitales simbólicos y 

materiales, sino que a menudo inhibe la posibilidad de conseguirlos. Al no realizar 

las funciones de discriminación e integración en dichas lenguas, el poder de 

reglamentar el uso lingüístico (es decir: de ordenar e impedir) queda reservado a 

la lengua dominante (CALAFORRA, 2003, p. 4).39 

 

 
39 “O uso da língua minoritária não dá acesso a maior capital simbólico e material, e muitas vezes inibe a 

capacidade de obtê-los. Por não desempenhar as funções de discriminação e integração nessas línguas, o poder 

de regular o uso linguístico (isto é, de ordenar e impedir) é reservado à língua dominante” (tradução nossa). 
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Conforme mencionado, nesse projeto de nação, todos os Estados consolidam sua 

língua oficial, limitando as possibilidades de expansão dos idiomas minorizados falados em 

seus territórios. Porém, esse papel desempenhado pelo Estado Moderno em sua origem, 

como criador e mantenedor da língua nacional oficial, começa a sofrer mudanças bastante 

significativas quando se apresentam as demandas da segunda metade do século XX, ou seja, 

quando a legislação internacional sobre direitos linguísticos passa a exigir a proteção e a 

promoção da diversidade, conforme descrevemos no tópico 2 do presente capítulo intitulado 

“Direitos Linguísticos: Surgimento e Marcos Históricos”. 

Assim, podemos perceber que a emergência dos direitos linguísticos, enquanto 

mecanismo de proteção às línguas em condição minoritária no mundo, está entrelaçada com 

a história dos direitos humanos. De fato, a expansão do rol de grupos e bens protegidos 

pelos direitos humanos permite a proteção de minorias linguísticas. 

Podemos observar, levando em consideração o panorama internacional traçado no 

primeiro tópico e as diferentes perspectivas sobre a natureza dos direitos linguísticos tratado 

no item 2.3 sob o título “Conceito e Sujeitos dos Direitos Linguísticos”, que os documentos 

abordados foram produzidos em território europeu sob o efeito da Segunda Guerra Mundial, 

tendo como principal objetivo proteger minorias nacionais europeias de políticas de 

segregação e perseguição como as que haviam padecido recentemente com o nazismo. 

Nesse aspecto da relevância do lugar onde todos esses documentos foram 

concebidos e assinados, importante fazermos um breve comentário sobre o conceito de 

espaço de enunciação (GUIMARÃES, 2002). 

Espaços de enunciação são espaços que distribuem desigualmente as línguas para 

seus falantes, trata-se de um espaço político. Entendemos político como uma relação de 

confronto, “é a afirmação da igualdade, do pertencimento do povo ao povo, em conflito com 

a divisão desigual do real, para redividi-lo, para refazê-lo incessantemente em nome do 

pertencimento de todos no todos” (Ibidem, p. 17). De fato, esses espaços iminentemente 

políticos são habitados por falantes, aqui entendidos por sujeitos determinados pelas línguas 

que falam. 

 
Os espaços de enunciação são espaços de funcionamento de línguas, que se 

dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma disputa 

incessante. São espaços “habitados” por falantes, ou seja , por sujeitos divididos 

por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer (Ibidem, p. 18). 

 

Nesse interim, a DUDH, DUDL e os demais instrumentos já listados, significam 

os direitos linguísticos de uma maneira muito particular. Conforme já destacado, esses 
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documentos foram concebidos e assinados em lugares marcados por uma história que 

vincula seus países à memória de colonizadores, demonstrando a distância que há entre o 

espaço latino-americano, no caso, o espaço brasileiro. Assim o espaço de enunciação que 

esses documentos representam distribui as línguas de forma desigual. 

Assim, para entender a realidade de outros países, é preciso analisar como os 

direitos linguísticos são tratados no interior de cada ordenamento jurídico e que políticas 

linguísticas são adotadas em prol da defesa de uma diversidade linguística. A seguir, iremos 

traçar o percurso dos direitos linguísticos no Brasil. 

 

2.5  O Direito Linguístico no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Seguindo a perspectiva de Abreu (2016a), vamos buscar aproximar os direitos 

linguísticos da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) partindo de uma 

análise histórico-normativa. Nessa perspectiva, os marcos normativos são: DUDH, a 

abrangência do Neoconstitucionalismo, o aprofundamento dos estudos acerca dos direitos 

fundamentais e a proclamação da Constituição da República Federativa de 1988. 

No que diz respeito aos Direitos Humanos, conforme visto no início do presente 

capítulo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos abriu as portas para o nascimento 

dos Direitos Linguísticos, enquanto campo de estudo. Após a proclamação da DUDH, 

outros instrumentos também surgiram abordando a questão dos Direitos Linguísticos.  

No que tange ao Neoconstitucionalismo, o renascimento do Direito Constitucional 

no caso brasileiro se deu no momento da reconstitucionalização do país por conta da 

discussão e promulgação da Constituição de 1988. Nas palavras de Barroso: 

 
Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou da 

desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Uma Constituição não é só 

técnica. Tem de haver, por trás dela, a capacidade de simbolizar conquistas e de 

mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. O surgimento de um 

sentimento constitucional no País é algo que merece ser celebrado. Trata-se de 

um sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de maior respeito pela Lei Maior, 

a despeito da volubilidade de seu texto. É um grande progresso. Superamos a 

crônica indiferença que, historicamente, se manteve em relação à Constituição 

(BARROSO, 2007, p. 4). 

 

Dentro dessa perspectiva, acrescenta-se um período que pesquisadores como 

Wolkmer (2013) e Ferraz & Leite (2015) chamam de a era dos “novos direitos”40 – período 

 
40 “Ainda que os chamados ‘novos’ direitos nem sempre sejam inteiramente ‘novos’, na verdade, por vezes, o 

‘novo’ e o modo de obter direitos que não passam mais pelas vias tradicionais- legislativa e judicial-, mas provem 

de um processo de lutas especificas e conquista das identidades coletivas plurais para serem reconhecidos pelo 
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que, desde o final do século XX, aponta para novas necessidades e conflitos que questionam 

a dogmática jurídica tradicional e suas modalidades individuais de tutela. Assim, destacam-

se a tutela de direitos de populações etnicamente marcadas, vulneráveis, minorias religiosas 

“e, de uma maneira cada vez mais crescente, aos direitos linguísticos, esses últimos ainda 

carecendo de uma elaboração mais consolidada de uma teoria jurídica mais elaborada”  

(ABREU, 2018, p. 51). 

Referente aos estudos de direitos fundamentais, Abreu (2016a) demonstra que é 

possível perceber duas orientações acerca das línguas brasileiras: a primeira busca 

relacionar a diversidade linguística como parte do direito fundamental à Cultura, e a 

segunda parte trata de uma parte conceitual – doutrinárias e legislativas – acerca do bem 

jurídico, objeto de tutela nos direitos linguísticos; a primeira coloca como bem jurídico a 

própria língua – trata-se de um direito das línguas; e a segunda parte de uma interpretação 

do direito fundamental de utilizar a sua própria língua, no que tange às línguas indígenas e 

de imigração. 

 
Em relação aos direitos fundamentais, as normas constitucionais têm permitido 

operacionalizar duas leituras distintas acerca das línguas brasileiras: (a) na 

primeira delas, a diversidade linguística nacional é tomada como parte do direito 

fundamental à Cultura, ou seja, como patrimônio cultural imaterial do povo 

brasileiro, através de uma política pública que intenciona inventariar todas as 

línguas brasileiras para buscar formas de estimular sua preservação e salvaguarda; 

(b) em um segundo aspecto, pode-se extrair, de forma direta e indireta, leituras 

que autorizam conceber, na Constituição brasileira, o direito fundamental de 

utilização das suas próprias línguas por parte das comunidades indígenas e de 

imigração que ajudaram a compor a sociedade brasileira (Ibidem, p. 37). 

 

Através de uma interpretação desses direitos fundamentais e da correlação da 

língua enquanto patrimônio histórico-cultural local que os municípios brasileiros, com base 

no Artigo 30 da Constituição da República de 1988, justificaram o processo de 

cooficialização, objeto da presente pesquisa, de línguas indígenas e línguas de imigração 

(MORELLO, E., 2015). 

Uma vez que estamos lidando com os direitos linguísticos no ordenamento 

brasileiro, relevante apontarmos para duas formas de proteção e classificação das normas 

de Direito Linguístico quanto ao seu objeto jurídico tutelado (ABREU, 2016a; 2016b): 

 

 
Estado ou pela ordem publica constituída. Assim, a conceituação de ‘novos’ direitos deve ser compreendida 

como a afirmação contínua e a materialização pontual de necessidades individuais (pessoais), coletivas (grupos) 

e metaindividuais (difusas) que emergem informalmente de toda e qualquer ação social, advindas de práticas 

conflituosas ou cooperativas, estando ou não previstas ou contidas na legislação estatal positiva, mas que acabam 

se instituindo formalmente” (WOLKMER, 2013, p. 137-138). 
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a)  Direito das Línguas: diz respeito ao conjunto de normas jurídicas que tem a língua 

como o próprio objeto jurídico a ser tutelado pelo Estado brasileiro, sem determinar 

uma clara relação com os falantes desses idiomas. Podemos citar como exemplo o 

Decreto nº 7.387 que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, cujo 

Artigo 3º41 diz: A língua incluída no Inventário Nacional da Diversidade Linguística 

receberá o título de “Referência Cultural Brasileira”, expedido pelo Ministério da 

Cultura; 

 

b)  Direito Linguístico dos Indivíduos e dos Grupos: refere-se ao conjunto de 

normas que possui o objetivo de permitir que indivíduos ou grupos utilizem as suas 

próprias línguas e vivam sob a organização da sua própria cultura linguística, bem 

como tutelar as vedações de uso das línguas por parte dos indivíduos, tomados 

isoladamente, ou dos grupos, quer em uma perspectiva coletiva, quer em uma 

perspectiva difusa. Trata-se, justamente, do objeto da presente pesquisa, qual seja, 

as línguas indígenas e línguas de imigração. Podemos citar como exemplo o Artigo 

210, § 2º42 da CRFB: O ensino fundamental regular será ministrado em língua 

portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (informação verbal).43 

 
O modelo brasileiro de proteção dos direitos linguísticos pode ser compreendido, 

desse modo, metaforicamente, como um sistema bifásico no qual, por um lado, há 

um conjunto de ações que privilegia as línguas como bens jurídicos de natureza 

difusa a serem tutelados pelo Estado e, por outro, um viés que deve contemplar 

como bem jurídico a ser tutelado, o direito dos falantes, vistos individualmente 

ou em grupo, de utilizarem as suas próprias línguas nas mais diversas situações 

sociais, oficiais ou não (ABREU, 2016b, p. 175). 

 

No que concerne à promulgação do diploma constitucional, devemos começar 

apresentando o Artigo 13 da Constituição Federal Brasileira que expressa: “A língua 

portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” (BRASIL, 1988). A opção 

de oficializar a Língua Portuguesa na Carta Magna de 1988 representa a declaração do 

Estado de que tratará dos seus negócios interna e externamente através do uso dessa língua 

e não de outras. 

 
41 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7387.htm>. Acesso em: 

30 ago. 2020. 
42 Disponível em: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_210_.asp>. 

Acesso em: 30 ago. 2020. 
43 Palestra proferida por Ricardo Abreu Nascimento em 27 jul. 2020 no Abralin ao Vivo: Linguists Online. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7387.htm
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A localização de tal dispositivo no texto constitucional dentro do Capítulo III – Da 

Nacionalidade pode fazer alusão à herança ideológica da manutenção da hegemonia da 

Língua Portuguesa, tendo em vista o projeto de nação anteriormente mencionado neste 

trabalho. Temos nesse dispositivo, agrupados pelo legislador constitucional no primeiro 

parágrafo, os símbolos da República: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Fica 

claro o caráter simbólico de colocar o idioma no caput do dispositivo que elenca os símbolos 

da república (LAGARES, 2018). 

O caráter imprescindível da Língua Portuguesa pode ser atestado em uma das 

poucas análises encontradas acerca da utilidade jurídica do Artigo 13 da CF/88 no 

julgamento do Habeas Corpus HC 72.391-QO, de relatoria do Ministro Celso de Mello: 

 
É inquestionável o direito de súditos estrangeiros ajuizarem, em causa própria, a 

ação de habeas corpus, eis que esse remédio constitucional – por qualificar-se 

como verdadeira ação popular – pode ser utilizado por qualquer pessoa, 

independentemente da condição jurídica resultante de sua origem nacional. A 

petição com que impetrado o habeas corpus deve ser redigida em português, sob 

pena de não conhecimento do writ constitucional (CPC, art. 156, c/c CPP, art. 3º), 

eis que o conteúdo dessa peça processual deve ser acessível a todos, sendo 

irrelevante, para esse efeito, que o juiz da causa conheça, eventualmente, o idioma 

estrangeiro utilizado pelo impetrante. A imprescindibilidade do uso do idioma 

nacional nos atos processuais, além de corresponder a uma exigência que decorre 

de razões vinculadas à própria soberania nacional, constitui projeção 

concretizadora da norma inscrita no art. 13, caput, da Carta Federal, que proclama 

ser a língua portuguesa “o idioma oficial da República Federativa do Brasil” (HC 

72.391-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 8-3-1995, Plenário, DJE de 

17-3-1995). 

 

Com base na imprescindibilidade do uso do idioma nacional nos atos processuais, 

vemos que a escolha do Português como língua oficial serve para instrumentalizar o Estado 

brasileiro administrativamente e para que pudesse ser usada dentro do território com intuito 

de permitir o intercâmbio entre pessoas e documentos. 

Em que pese os argumentos acima expostos e a preocupação em oficializar a 

Língua Portuguesa, a partir desse diploma constitucional de 1988, é possível vislumbrarmos 

um tímido compromisso do Estado com o reconhecimento da diversidade linguística e sua 

valorização, bem como a garantia de direitos de sujeitos e comunidades que utilizam outra 

língua que não o Português (SAVEDRA; LAGARES, 2012). 

 
En Brasil, el reconocimiento de la diversidad en la discursividad jurídica, su 

promoción y valorización, así como la garantía de los derechos de poblaciones 

históricamente marginadas, surgen como efectos de ese movimiento internacional 

y global y se empiezan a materializar en la Constitución Federal de 1988, cuando, 
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por primera vez, aparecen referencias y determinaciones sobre los pueblos 

indígenas del territorio nacional (CASTELANO RODRIGUES, 2019, p. 110).44 

 

Com efeito, o texto constitucional garante às comunidades indígenas a utilização 

de suas línguas maternas no que tange ao direito à educação, bem como reconhece a 

necessidade de proteção de suas línguas.45 A própria Lei de Diretrizes e Bases para 

Educação – lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, reconhece o ensino bilíngue e 

intercultural e estabelece o desenvolvimento integrado de programas de pesquisa e ensino 

com o intuito de preservar a memória dos povos indígenas e elaborar currículos específicos 

que possam alcançar diferentes comunidades.46 

No entanto, apesar de termos no texto constitucional um certo avanço sobre a 

proteção e reconhecimento das comunidades indígenas e suas línguas, há um completo 

silêncio no que tange à comunidade surda e sua Língua de Sinais, às comunidades 

quilombolas e às comunidades que falam línguas de imigração. O próprio diploma 

constitucional, influenciado pelo mito do monolinguismo nacional, não reconhece o cenário 

plurilíngue alóctone composto pelas línguas de imigração, algumas delas faladas no 

território há mais de um século. 

De fato, após a promulgação da Carta Maior de 1988, podemos falar de políticas 

linguísticas públicas de reconhecimento e valorização da diversidade linguística apenas no 

início do século XXI (CASTELANO RODRIGUES, 2018). De maneira geral, podemos 

observar que essas iniciativas surgiram como um objeto de luta de sujeitos e comunidades 

marginalizadas. É o que podemos observar com a comunidade surda que teve seus direitos 

 
44 “No Brasil, o reconhecimento da diversidade no discurso jurídico, sua promoção e valorização, bem como a 

garantia dos direitos das populações historicamente marginalizadas, surgem como efeitos desse movimento 

internacional e global e começam a se materializar na Constituição Federal de 1988, quando, pela primeira vez, 

surgem referências e determinações sobre os povos indígenas do território nacional” (tradução nossa). 
45 “Art. 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. § 1º O ensino religioso, de 

matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental. § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem; Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 31 ago. 2020. 
46 “Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e 

de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação 

escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: I - proporcionar aos índios, 

suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades 

étnicas, a valorização de suas línguas e ciências; II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso 

às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas 

e não-índias” (BRASIL, 1996). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. 

Acesso em: 31ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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linguísticos reconhecidos parcialmente com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. 

Conforme o parágrafo único do Artigo 1º do mencionado dispositivo legal, temos: 

 
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e 

fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

 

Falamos parcialmente porque, conforme atenta Lagares (2018), a redação do 

dispositivo acima transcrito traz uma definição inconsistente uma vez que silencia sobre a 

oficialidade da língua e a define vagamente como “forma de comunicação e expressão”. 

 
A necessidade de definir a Libras como um “sistema linguístico” (duas vezes no 

mesmo enunciado, de forma redundante e com uma sintaxe truncada) com 

“estrutura gramatical própria” surge, talvez, do preconceito que pesa sobre as 

línguas visuais, muitas vezes, socialmente percebidas como suportes gestuais de 

alguma outra língua oral. Em todo caso, o compromisso do Estado com a Libras 

se reduz a instituir “ formas institucionalizadas de apoiar o seu uso e difusão” (art. 

2) e a “garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de 

fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior” (art.4). Nesse 

contexto, chama a atenção a afirmação feita no mesmo artigo 4, de que a Libras 

“não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa”, ao ser difícil 

imaginar em que situação poderia se dar essa substituição. Na realidade, com tal 

declaração se assume a obrigatoriedade do bilinguismo desigual para a 

comunidade surda, neste caso, na modalidade escrita da língua portuguesa 

(Ibidem, p. 78). 

 

Sendo assim, mesmo com uma população de mais de 9,7 milhões47 de deficientes 

auditivos e mesmo com a elaboração e promulgação da lei acima, que é omissa e silente em 

muitos aspectos, vemos que a comunidade surda ainda sofre com “um apagamento, uma 

minimização de sua importância, que promove sua invisibilidade” (CAVALCANTI, 1999, 

p. 392). 

Nesse viés de demandas vindas por grupos ou indivíduos marginalizados em busca 

de um reconhecimento e valorização da diversidade linguística no Brasil visando a garantia 

dos direitos linguísticos de suas comunidades que falam línguas em situação de 

vulnerabilidade, temos alguns outros exemplos para além da Língua de Sinais acima 

mencionada: 

 
Após um longo período de silenciamento e de interdição de línguas em prol de 

um Estado Nacional alicerçado sobre a língua Portuguesa como única língua 

oficialmente reconhecida e promovida, chegamos a um momento de afirmação e 

 
47 O censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide as pessoas 

deficientes auditivas com grande dificuldade, alguma dificuldade e não consegue de modo nenhum, o que totaliza 

um número de 9.717.318 pessoas. Informações disponíveis em: 

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-

2010.html?edicao=9749&t=destaques>. Acesso em: 4 maio 2020. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=destaques
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9749&t=destaques
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promoção da diversidade linguística, com políticas de reconhecimento das línguas 

brasileiras e de fortalecimento de sua presença em variados âmbitos sociais. A 

oficialização nacional da língua brasileira de sinais (LIBRAS), a cooficialização 

de línguas por municípios1, a implementação de programas de educação escolar 

bilíngues e a oferta de cursos universitários contemplando formação em línguas 

indígenas, de sinais e de imigração são alguns exemplos desse novo modo de 

entendimento das línguas no Brasil. Justamente dessa vivacidade emerge a 

demanda, muito positiva, de um planejamento qualificado das ações visando a 

fortalecer as distintas comunidades linguísticas (MORELLO, R., 2012, p. 32).  

 

Vamos destacar, em nossa análise, dois pontos que vêm ganhando força nos últimos 

anos em relação à aprovação de políticas públicas: a cooficialização de línguas em nível 

municipal e a consideração das línguas como patrimônio imaterial do Estado 

(CASTELANO RODRIGUES, 2018). 

Ao analisarmos o aspecto das línguas serem consideradas patrimônio imaterial do 

Estado, imprescindível nos referirmos ao Inventário Nacional da Diversidade Linguística 

(INDL)48 que tem desenvolvido inventários de línguas brasileiras. 

Em 2004, o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística 

(IPOL)49 encaminhou uma petição à Comissão de Educação e Cultura do Congresso 

Nacional que resultaria no decreto nº 7.387/2010. Tal petição, que solicitava a abertura de 

um Livro de Registro para as Línguas Brasileiras como bem imaterial, foi encaminhada para 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e permitiu a realização 

de um seminário legislativo para a discussão sobre a relevância dessa pesquisa em Brasília, 

em março de 2006. Esse seminário resultou na instalação de um grupo interinstitucional e 

interministerial: o Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística do Brasil (GTDL) – que 

definiria os critérios e procedimentos para o registro das línguas brasileiras (MORELLO, 

R., 2012). 

 
Com base na origem histórica e cultural e na natureza semiótica das línguas, o 

GTDL estabeleceu categorias histórico-sociológicas para as línguas brasileiras, 

propondo que cada uma fundamentasse ações necessárias ao inventário: i) 

indígenas; ii) imigração; iii) comunidades afro-brasileiras; iv) sinais; v) crioulas 

e; vi) língua portuguesa e suas variações dialetais (Relatório de atividades do 

Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística do Brasil , 2007). Propôs ainda 

que no grupo das línguas indígenas se distinguissem as ações necessárias a duas 

situações: a das línguas ameaçadas e próximas à extinção e a das línguas de grande 

população e extensão territorial (Ibidem, p. 35). 

 
48 Criado pelo Decreto Federal nº. 7.387, de 9 de dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7387.htm>. Acesso em: 30 ago. 

2020. 
49 O IPOL atua no campo das políticas linguísticas e dos direitos linguísticos desde 1999, tendo, ao longo 

desses anos, proposto e executado censos e diagnósticos linguísticos no Brasil e demais países do Mercosul 

e assessorado programas de educação bi ou plurilíngues. Teve importante papel gestor nas ações que 

culminaram no Decreto nº 7.387, sendo responsável pela execução do projeto piloto Inventário da Língua 

Indígena Guarani Mbya. Informações disponíveis em: <http://ipol.org.br/>. Acesso em: 30 ago. 2020.  
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As categorias acima relatadas de línguas foram utilizadas como parâmetros para 

projetos pilotos, sendo estabelecido que, para a língua poder ser inventariada, era necessário 

“ter relevância para a memória e identidade dos grupos que compõem a sociedade brasileira, 

ser veículo de transmissão cultural e falada no território nacional há pelo menos três 

gerações (ou 75 anos)” (GTDL, 2007, p. 11-12).50 Além das mencionadas especificações 

sobre as línguas a serem inventariadas, o relatório do GTDL proporcionou a análise das 

condições para a regulamentação e implementação do INDL. Vale transcrevermos o que o 

mencionado relatório menciona sobre a política de Inventário: 

 
O Inventário permitirá ao Estado e à sociedade em geral o conhecimento e a 

divulgação da diversidade linguística do país e o seu reconhecimento como 

patrimônio cultural. Esse reconhecimento e a nomeação das línguas inventariadas 

como referências culturais brasileiras constituirão atos de 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 (Ibidem, p. 14). 

 

Até o momento, três línguas foram objeto do INDL: a) Inventário do Guarani 

Mbyá, concluído, em 2011 pelo IPOL; b) Libras, desenvolvido pelo IPOL com a parceria 

do IPHAN e da UFSC; e c) Hunsrükisch, desenvolvido pelo IPOL, em execução 

(CASTELANO RODRIGUES, 2019). Além da política do inventário como um instrumento 

de reconhecimento e salvaguardadas línguas como patrimônio cultural, importante 

mencionarmos a declaração de línguas como patrimônio imaterial, como é o caso da língua 

Iorubá que foi declarada como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro em agosto de 2018.51 

Além do Rio de Janeiro, a língua recentemente também foi declarada patrimônio imaterial 

em Salvador, Bahia.52 

Tanto no que diz respeito à política de inventário quanto à política de 

cooficialização de línguas em nível municipal, vemos a necessidade de analisar aquilo que 

é denominado por Abreu (2018) de processos de nacionalização das línguas minoritárias no 

Estado brasileiro, no período constitucional pós 1988. 

 
A imprecisão do constituinte brasileiro, tanto no processo de vinculação da 

matéria “idioma oficial” à temática da nacionalidade, quanto à falta de definições 

 
50 Informações retiradas do relatório do GTDL. Disponível em: <http://www2.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2007/12/grupo-de-trabalho-da-diversidade-linguistica-do-brasil-relatorio.pdf>. Acesso 

em: 31 ago. 2020. 
51 Foi aprovado o projeto de lei pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 15 de agosto de 2018. Disponível 

em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/53a08f88f0973c61832581

a200608770?OpenDocument>. Acesso em: 1 set. 2020. 
52 Foi aprovado o projeto de lei em 11 de setembro de 2019. Disponível em: 

<https://www.cms.ba.gov.br/noticias/ioruba-torna-se-patrimonio-de-salvador>. Acesso em: 1 set. 2020. 

http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/12/grupo-de-trabalho-da-diversidade-linguistica-do-brasil-relatorio.pdf
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/12/grupo-de-trabalho-da-diversidade-linguistica-do-brasil-relatorio.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/53a08f88f0973c61832581a200608770?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/1061f759d97a6b24832566ec0018d832/53a08f88f0973c61832581a200608770?OpenDocument
https://www.cms.ba.gov.br/noticias/ioruba-torna-se-patrimonio-de-salvador
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constitucionais explícitas e claras acerca dos objetivos internos e externos dessa 

língua tem sido um severo obstáculo na elaboração de políticas linguísticas de 

promoção e valorização da diversidade linguística no nosso país (ABREU, 2018, 

p. 58). 

 

Conforme demonstramos no decorrer desse capítulo, a associação entre línguas 

oficiais, cenários multilíngues, Estados nacionais e essa nova abordagem de tutela 

jurisdicional através da perspectiva dos “novos direitos” têm proporcionado relevantes 

considerações sobre o lugar das línguas não erigidas à condição de idiomas oficiais no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Com base nos ensinamentos de Abreu (Ibidem), interessante questionarmos 

eventuais repercussões negativas que essa imprecisão constitucional provoca na formulação 

de políticas públicas de reconhecimento da diversidade linguística do país e como essas 

políticas têm sido executadas. Nesse ínterim, se faz necessário ingressarmos no cerne da 

discussão da presente pesquisa, que será o processo de cooficilaização de línguas indígenas 

e de imigração nos municípios brasileiros, a fim de discutirmos como essas iniciativas se 

enquadram ou não na arquitetura constitucional. Para tanto, vamos traçar um paralelo entre 

experiências de cooficialização em municípios que cooficializaram línguas indígenas e 

municípios que cooficializaram línguas de imigração. No entanto, inicialmente, 

apresentaremos, no próximo capítulo, de maneira geral, como ocorreu esse reconhecimento 

jurídico das línguas minorizadas e a metodologia utilizada na presente pesquisa. 
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3  CAPÍTULO 2 – A COOFICIALIZAÇÃO DE LÍNGUAS EM MUNICÍPIOS NO BRASIL 

 

Antes de nos atentarmos para o ponto central do presente capítulo, importante 

trazermos certas ponderações acerca da classificação jurídica das línguas no Brasil. Uma 

vez que vamos direcionar nossa pesquisa sobre processos de cooficialização, relevante 

entendermos como as línguas são agrupadas no ordenamento brasileiro. Antes de iniciarmos 

nossa análise, todavia, importante apresentarmos a metodologia que será utilizada na 

presente pesquisa. 

 

3.1  Metodologia 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, a qual utiliza dados não mensuráveis e se vale 

de diferentes abordagens para chegar a uma análise subjetiva de aspectos que não podem 

ser quantificados. Contrapõe-se à pesquisa de cunho quantitativo, que utiliza a linguagem 

matemática para a análise de dados brutos, centrada na objetividade (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Partindo de questões amplas que vão se aclarando no decorrer da investigação, o 

estudo qualitativo pode ser conduzido através de diferentes caminhos, dentre eles a pesquisa 

documental e bibliográfica. 

A pesquisa documental examina materiais de natureza diversa, escritos e não 

escritos que ainda não receberam um tratamento analítico – fontes primárias – buscando-se 

interpretações complementares para compreensão e análise (SÁ-SILVA et al., 2009). São 

documentos que provêm diretamente dos próprios órgãos que realizam as observações. É o 

caso de lei, ofícios, documentos jurídicos e estatísticas elaboradas por órgãos competentes, 

etc. (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, se vale de fontes secundárias: materiais já 

elaborados, de reconhecido valor científico, como livros, artigos científicos e periódicos; 

abrange a bibliografia tornada pública em relação ao tema de estudo e se compõe de 

qualquer fonte de informação que disserte sobre a fonte primária ou sobre o que é de 

interesse para se progredir na pesquisa. Ela serve de apoio para o assunto estudado e não 

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

abordagem, é capaz de gerar conclusões inovadoras (Ibidem). 

Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica têm o documento como 

objeto de investigação. No entanto, o conceito de documento ultrapassa a ideia de textos 
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escritos e/ou impressos. O documento, como fonte de pesquisa, pode ser escrito e não 

escrito, tais como filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Esses documentos são 

utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu 

conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo com 

o interesse do pesquisado. Tendo em vista essa dimensão, fica claro existir diferenças entre 

pesquisa documental e pesquisa bibliográfica (SÁ-SILVA et al., 2009, p. 5). 

Antes de apresentarmos quais fontes primárias e secundárias utilizaremos para a 

presente análise, importante traçarmos considerações acerca do documento em si, visto ser 

o objeto de análise de ambos os métodos de pesquisa. 

Por representar, por vezes, o único vestígio de atividades humanas de determinadas 

épocas e permitir uma análise longitudinal dos fenômenos, o documento se tornou uma 

ferramenta importante nas pesquisas em Ciências Sociais (CELLARD, 2008). Uma das suas 

vantagens é justamente a possibilidade de permitir o acesso às pessoas as quais não estão 

mais vivas ou vivem em lugares distantes. Outro aspecto é o fato de serem um retrato de 

um determinado contexto histórico, econômico e social sem poder ser influenciáveis pela 

presença do pesquisador. Também é apropriada quando queremos estudar longos períodos 

de tempo, como no presente caso, em que pretendemos traçar um panorama histórico dos 

direitos linguísticos no mundo e no Brasil desde seu surgimento até seu momento atual. 

Em que pese as vantagens acima expostas, uma das dificuldades metodológicas 

enfrentadas por esses tipos de pesquisa reside no fato de o pesquisador não conseguir extrair 

maiores precisões do objeto estudado, sendo uma fonte de informação que circula “em 

sentido único” e surda (Ibidem). Aí reside o papel primordial do pesquisador que precisa 

analisar em profundidade o material e compreender adequadamente a mensagem. 

O pesquisador que trabalha com documentos deve superar vários obstáculos e 

desconfiar de inúmeras armadilhas, antes de estar em condição de fazer uma análise em 

profundidade de seu material. Em primeiro lugar, ele deve localizar os textos pertinentes e 

avaliar a sua credibilidade, assim como a sua representatividade. O autor do documento 

conseguiu reportar fielmente os fatos? Ou ele exprime mais as percepções de uma fração 

particular da população? Por outro lado, o pesquisador deve compreender adequadamente 

o sentido da mensagem e contentar-se com o que tiver à mão: fragmentos eventualmente, 

passagens difíceis de interpretar e repletas de termos e conceitos que lhe são estranhos e 

foram redigidos por um desconhecido, etc. É, portanto, em razão desses limites importantes, 

que o pesquisador terá de tomar um certo número de precauções prévias que lhe facilitarão 
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a tarefa e serão, parcialmente, garantias da validade e da solidez de suas explicações 

(CELLARD, 2008, p. 296). 

A História, desde que existe enquanto disciplina, sempre atribuiu grande 

importância ao estudo dos documentos. Desde os romanos, documentos são valorizados 

como garantia de objetividade e até no sentido de prova jurídica (SÁ-SILVA et al., 2009). 

Por muito tempo, para a história tradicional, o documento era um instrumento 

inanimado que devia passar por um escrutínio, ou seja, devia ser analisado enquanto a sua 

veracidade, autenticidade e legitimidade. Era necessário fazer uma reconstituição, a partir 

do que era ali relatado, do passado. Foucault (2008) explica que esses documentos tinham 

a função de “memorizar” os momentos do passado e traçar um “rastro decifrável”. A 

arqueologia, nesse caso, se perfazia através do restabelecimento de um discurso histórico. 

Com o advento da “história nova”, segundo o autor, ocorre uma mudança de 

posicionamento: o documento deixou de ser algo a ser interpretado e se tornou o objeto, 

próprio, da história; o historiador passou a “trabalhá-lo no interior e elaborá-lo”, 

desconstruindo-o e reconstruindo-o, identificando na materialidade documental diferentes 

“formas de permanência”. 

O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual 

ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa 

apenas rastros: ela procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos, 

séries, relações. É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante 

muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma memória 

milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor de suas 

lembranças; ela é o trabalho e a utilização de uma materialidade documental (livros, textos, 

narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes, 

etc.) que apresenta sempre e em toda a parte, em qualquer sociedade, formas de 

permanências, quer espontâneas, quer organizadas. O documento não é o feliz instrumento 

de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; a história é, para uma 

sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à massa documental de que ela não 

se separa (Ibidem, p. 7). 

No século XIX, quando a História se fortalece como ciência, a noção de documento, 

que era a principal fonte de registro para os historiadores, adquire também um status 

científico. Assim, os historiadores positivistas, ao se apropriarem do termo, conservam-lhe 

o sentido de prova, agora não mais jurídica, e sim com status científico. 
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Este conceito de documento será profundamente modificado devido à evolução da 

História enquanto disciplina e método e busca-se privilegiar uma abordagem mais 

globalizante do conceito que permite considerar tudo que é vestígio do passado como fonte 

e inclui como documentos textos escritos, documentos de natureza iconográfica e 

cinematográfica, bem como um relatório de entrevista ou anotações feitas durante uma 

observação até objetos do cotidiano e elementos folclóricos (CELLARD, 2008). Após 

termos considerado a abrangência do conceito de documento, faz-se necessário um olhar 

crítico sob a documentação que se pretende fazer uma análise. 

As fontes primárias consistem em arquivos oficiais relacionados a promoção e 

reconhecimento de direitos linguísticos de alcance municipal, estadual e nacional. Dessa 

forma, nos utilizamos de leis – como as leis de cooficialização dos municípios, projetos de 

lei – o caso do projeto 3074/19, relatórios, pareceres jurídicos – o caso do parecer de Santa 

Maria do Jetibá e publicações oficiais – como as atas da Assembleia Nacional Constituinte. 

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 e prefeituras via e-mail. Estes, por sua vez, enviaram imagens 

digitalizadas de suas legislações municipais 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)53 e pelas publicações deste mesmo instituto. 

As fontes secundárias se constituem de periódicos, como revistas, jornais, 

pesquisas, monografias, teses e até meios de comunicação orais e audiovisuais (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). No caso da presente pesquisa, nos valeremos de trabalhos acadêmicos, 

em especial os trabalhos de Fabiana Silva (2013), Gomes (2013) e Letícia Rodrigues (2018). 

O que é importante destacarmos é que aquele que investiga deve compreender 

adequadamente o sentido da mensagem e tentar interpretar da melhor forma os termos e 

conceitos presentes no corpus documental. 

Listamos abaixo as orientações dadas por Cellard (2008) sobre a avaliação 

preliminar dos documentos. Tal avaliação aponta cinco elementos a serem considerados 

pelo pesquisador ao proceder a uma pesquisa documental e bibliográfica: 

 

 
53 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 político-linguísticas em torno das línguas 

indígenas, das línguas de imigração, das línguas de fronteira, e outras. 
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1. O contexto: o pesquisador deve conhecer a conjuntura socioeconômica e política 

na qual o documento foi produzido. Essa informação pode ajudar na compreensão 

de argumentos e de agentes a que o texto faz alusão e evita a interpretação do 

conteúdo a partir de valores contemporâneos; 

 

2. O autor (ou os autores): conhecer a identidade do autor permite avaliar a 

credibilidade do material pesquisado e identificar quem se manifesta, quais 

interesses se expressam no texto; 

 

3. A autenticidade: a qualidade da informação transmitida pode ser averiguada a 

partir da procedência do documento pesquisado e da análise da relação entre o 

autor e o conteúdo do documento; 

 

4. A natureza: o pesquisador deve conhecer a natureza do documento para 

identificar as particularidades de estrutura de cada texto, de acordo com o 

contexto em que foi produzido; 

 

5. Os conceitos-chave e a lógica interna: conhecer os conceitos empregados no 

texto permite ao pesquisador identificar o sentido das palavras utilizadas de 

acordo com a lógica interna de cada tipo de texto, de cada contexto (por exemplo: 

jargões e regionalismos). 

 

Deve-se avaliar a importância e o sentido desses conceitos, segundo o contexto 

preciso em que eles são empregados. Finalmente, é útil examinar como o argumento se 

desenvolveu e quais são suas principais partes. Essa contextualização pode ser um apoio 

muito importante, quando, por exemplo, comparam-se vários documentos da mesma 

natureza. 

Após reunir todos os elementos do quadro teórico, contexto, autores, interesses, 

confiabilidade, natureza do texto e conceitos-chave, o pesquisador poderá fornecer uma 

interpretação coerente, tendo em conta a temática ou o questionamento inicial. 

Podemos observar que a pesquisa documental e bibliográfica deve muito à História 

e, sobretudo, aos seus métodos críticos de investigação sobre fontes escritas, o que permite 

às Ciências Sociais uma reconstrução crítica dos dados que permitam inferências e 

conclusões. Ao olhar para trás, a pesquisa documental permite conjecturar sobre o futuro e 
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propõe-se a produzir novos conhecimentos, criar novas formas de compreender os 

fenômenos e dar a conhecer a forma como estes têm sido desenvolvidos. Assim, podemos 

observar que as pesquisas documental e bibliográfica permitem ampliar o entendimento de 

fenômenos sociais a partir de sua contextualização histórica e sociopolítica. 

Assim, neste estudo, realizamos uma pesquisa documental e bibliográfica de base 

qualitativa, através da qual, primeiramente, traçamos o surgimento do Direitos Linguístico 

na legislação internacional, bem como seu aportamento ao Brasil (CASTELANO 

RODRIGUES, 2018). A partir da análise de instrumentos normativos nacionais e com base 

em pesquisas já analisadas, discutiremos as iniciativas brasileiras para a preservação das 

línguas autóctones e alóctones com foco na política de cooficialização de línguas por parte 

dos municípios e a consideração das línguas como patrimônio imaterial. 

Para tanto, buscaremos traçar um paralelo entre as experiências de dois municípios 

distintos: São Gabriel da Cachoeira-AM e Santa Maria do Jetibá-ES. O município 

amazonense foi escolhido por ter sido o pioneiro na empreitada e por ter cooficializado 

línguas indígenas, enquanto o município capixaba é um importante representante dos 

municípios que aprovaram leis de cooficialização de línguas de imigração, no caso, o 

pomerano. Santa Maria do Jetibá, apesar de não ter sido o primeiro município a cooficializar 

uma língua de imigração, tem um peso importante por ser o objeto do parecer jurídico 

(MORELLO, E., 2015) que busca justificar a competência legal dos municípios para 

promulgarem e sancionarem leis de reconhecimento linguístico. De certo, esses dois 

dispositivos legais – a Lei 145/2002 e o parecer jurídico de autoria de Evandro Morello – 

foram essenciais para a propagação e disseminação das políticas de cooficialização. 

Uma vez que vamos tratar, especificamente, de processos de cooficialização em 

dois municípios brasileiros, necessário entendermos como as línguas são identificadas e 

agrupadas no nosso ordenamento. 

 

3.2  Língua oficial x língua nacional no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Abreu (2018) aponta que existem, na legislação em vigor, as seguintes 

possibilidades de classificação jurídica das línguas: idioma oficial, língua nacional e meio 

legal de comunicação e expressão. A expressão “idioma oficial” está presente no diploma 

constitucional de 1988, “língua nacional” se encontra em alguns diplomas 
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infraconstitucionais54 e “meio legal de comunicação e expressão” está presente na Lei 

10.436/2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais. 

Como vamos tratar de processos de cooficialização, é interessante entendermos as 

atribuições, os limites e as possibilidades jurídicas do que o ordenamento brasileiro designa 

como idioma oficial e língua nacional. 

Com base no que apresentamos no capítulo anterior, podemos observar que o 

renascimento do Direito Constitucional no Brasil culminou com a elaboração e 

promulgação da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, marco da travessia para um 

Estado Democrático de Direito e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil 

(PIOVESAN, 1999). A Carta Maior, como observamos ao longo do item 2.5 da presente 

pesquisa, avança, indiscutivelmente, na consolidação legislativa das garantias e direitos 

fundamentais e na proteção de setores vulneráveis, no caso específico, indivíduos ou 

comunidades em situação de vulnerabilidade linguística. 

A partir da CF/88, há um aumento da permeabilidade dos princípios e normas 

contidas no Direito Internacional dos Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro, 

transformando-a no documento mais amplo e detalhado sobre direitos humanos jamais 

adotado no Brasil (Ibidem). Nas palavras de José Afonso da Silva: 

 
É a Constituição Cidadã, na expressão de Ulysses Guimarães, Presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla participação 

popular em sua elaboração e especialmente porque se volta decididamente para a 

plena realização da cidadania (SILVA, J., 1990, p. 80). 

 

Conforme vimos, a partir da segunda metade do século XX, houve uma tendência 

seguida por vários Estados Nacionais de se debruçar e inserir a questão da língua oficial da 

República nos seus respectivos textos constitucionais (ABREU, 2016a). 

 
A inserção maciça de línguas oficiais nos textos constitucionais da maioria dos 

países  do globo terrestre tornou mais latente, aos olhos do mundo, questões  de 

políticas de  línguas atinentes às mais variadas espécies de conflitos linguísticos 

em seus territórios, tais quais aqueles que envolvem os processos de 

nacionalização das  línguas não-oficiais, as minorias linguísticas e os seus direitos 

(indígenas,   imigrantes,   comunidades surdas); a preservação da diversidade 

linguística como um patrimônio   cultural do mundo; os processos educacionais 

em contextos plurilíngues; o ensino de  línguas estrangeiras, entre outros 

(ABREU, 2018, p. 51). 

 

O Brasil segue essa tendência e, no cerne das mais variadas questões abordadas 

pelas Comissões da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, é pertinente para a presente 

 
54 A Constituição Federal é considerada a Lei Maior do Estado e as demais normas, preceitos, regramentos ou leis 

hierarquicamente abaixo da CF/88 são consideradas infraconstitucionais (LENZA, 2006). 
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pesquisa a oficialização da Língua Portuguesa como idioma do Estado brasileiro. Nesse 

sentido, relevante citarmos a fala do constituinte Paulo Ramos na Ata da Reunião de 

Instalação da Comissão de Sistematização:55 

 
O destaque pretende, simplesmente – e espero que tenha a aprovação do Relator 

– promover uma pequeníssima alteração no art. 12, substituindo a expressão “a 

língua nacional do Brasil” pela expressão “a língua oficial do Brasil”. E por quê? 

Porque temos brasileiros que compõem outras nações, os primeiros brasileiros que 

ocupam este Território e que merecem ter, em nome da democracia, o seu direito 

respeitado. Só haverá democracia, neste País, quando compreendermos que o 

direito da minoria há que ser preservado. E esta minoria que, hoje, não tem assento 

nesta Casa, espera, pelo menos, ter a sua nacionalidade respeitada (DIÁRIO DA 

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, Suplemento “C”, 1987, p. 554). 

 

Com base na citação acima, vemos a preocupação do constituinte em diferenciar 

língua nacional e língua oficial – diferentemente do que se discutia nas Atas da Assembleia 

Constituinte – no dispositivo 13 da CF/88 que cuida do assunto. Também temos, na Carta 

Constitucional, menção à Língua Portuguesa no Artigo 210 § 2º56 que remete, 

hermeneuticamente, a sua condição de idioma oficial. Nesse aspecto, interessante citarmos 

a discussão sobre a escolha do termo “língua portuguesa” no lugar de “língua nacional” nas 

Atas da Assembleia: 

 
Também compatibilizando o capitulo da Educação com o restante que vem no 

anteprojeto dos textos que aparecem em outros locais acho a expressão utilizada 

em outra parte do anteprojeto, “língua portuguesa”, muito mais correta do que 

“idioma nacional”. Idioma nacional todos os Países têm o seu. Nós falamos 

português. Então, no art. 4º. “o ensino em qualquer nível será ministrado na língua 

portuguesa, asseguradas às nações indígenas também” (DIÁRIO DA 

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, Atas de Comissões, 1987, p. 

173). 

 

Importante salientar que, nos Estados Modernos, os idiomas oficiais possuem uma 

função interna e uma função externa. Conforme já explicamos no item 2.5 da presente 

dissertação, internamente os idiomas oficiais servem para instrumentalizar 

burocraticamente os Estados. A sua função externa está atrelada ao cenário internacional, 

em que países se relacionam entre si e, por vezes, até se agrupam em torno da língua oficial 

que compartilham.57 

 
55 Disponível em: <https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/sistema.pdf>. Acesso em: 6 set. 

2020. 
56 “Art. 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. § 1º O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. § 2º O ensino 

fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (BRASIL, 1988). 
57 É o caso da Comunidade da Comunidade dos Países de língua Portuguesa (CPLP), criada em 1996, integrada 

por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal 

https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/sistema.pdf
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A condição de língua/idioma oficial é uma construção político-jurídica que visa à 

instrumentalização linguística dos Estados   nacionais, nos âmbitos interno e   

externo. As normas  constitucionais que regulam a escolha e a implementação de 

uma ou mais línguas oficiais em um país não estão, desse modo, diretamente 

vinculadas aos direitos dos indivíduos de utilizar suas próprias línguas, mas ao 

poder do Estado de determinar com qual(is) língua(s) vai operar a sua burocracia 

e se relacionar, no âmbito internacional, com outros Estados (ABREU, 2018, p. 

56). 

 

Com base no exposto, é preciso averiguar se o Artigo 13 da CF/88 cumpre os 

objetivos acima listados, ao tornar a Língua Portuguesa o idioma oficial. Abreu busca 

elucidar essa questão ao fazer um exercício de direito comparado e equipara a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 com aquela que lhe serviu de inspiração, a 

Constituição da República Portuguesa de 1976. O professor destaca que, enquanto a norma 

constitucional brasileira vincula o idioma oficial à questão da nacionalidade, ao localizar a 

questão no Capítulo III – Da Nacionalidade, a norma constitucional portuguesa prefere 

vincular a temática à Símbolos Nacionais e Língua Oficial.58 A localização do dispositivo 

na CF/88 será um ponto que nos trará questionamentos no decorrer do presente capítulo 

quando abordaremos o tema da política de cooficialização pelos municípios. Por ora, 

todavia, vamos nos ater a averiguar se o dispositivo consegue cumprir com a função interna 

e externa de um idioma oficial conforme anteriormente explicado. 

Podemos observar uma certa imprecisão do constituinte em estabelecer e delimitar 

claramente os objetivos internos e externos do seu idioma oficial. De fato, não há qualquer 

“vinculação explícita do seu idioma oficial às questões de natureza da política externa e da 

gestão linguística da administração interna do Estado” (Ibidem, p. 58). Essa imprecisão 

constitucional vem sendo um grande impedimento para a promoção e valorização da 

diversidade linguística no país. 

Em que pese o acima exposto sobre a escolha da Língua Portuguesa como o idioma 

oficial, temos exemplos59 de leis (Ibidem) que passaram a vigorar após60 a promulgação da 

 
e Timor-Leste A CPLP tem, entre seus objetivos centrais a promoção e difusão da língua portuguesa. Informações 

disponíveis em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3676-

comunidade-dos-paises-de-lingua-portuguesa-cplp>. Acesso em: 8 set. 2020. 
58 “Artigo 11.º - (Símbolos nacionais e língua oficial) 1. A Bandeira Nacional, símbolo da soberania da República, 

da independência, unidade e integridade de Portugal, é a adotada pela República instaurada pela Revolução de 5 

de Outubro de 1910. 2. O Hino Nacional é A Portuguesa. 3. A língua oficial é o Português” (PORTUGAL, 1976). 

Disponível em: <https://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP1976.pdf>. Acesso em: 25 set. 2020.  
59 Na Lei 10.406 que institui o nosso Código Civil temos duas ocorrências: “Art. 215. A escritura pública, lavrada 

em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. § 3º A escritura será redigida na 

língua nacional; Art. 1.871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio 

testador, ou por outrem, a seu rogo” (BRASIL, 2002). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 25 set. 2020. 
60 No que se refere a ocorrência da terminologia língua nacional em enunciados infraconstitucionais anteriores 

à promulgação da CF/88 podemos por um processo hermenêutico e de constitucionalização das leis 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3676-comunidade-dos-paises-de-lingua-portuguesa-cplp
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3676-comunidade-dos-paises-de-lingua-portuguesa-cplp
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Magna Carta e que, no lugar de adotarem a terminologia “língua oficial”, optaram por 

utilizar “língua nacional”. 

Nessa perspectiva, relevante trazermos o posicionamento de Guimarães (2006), que 

afirma que a relação entre as línguas no cenário multilíngue brasileiro é regulada pelo fato 

de o Português ser a língua oficial do Brasil e a língua nacional do povo brasileiro. Nessa 

perspectiva, as línguas funcionam conforme são distribuídas entre seus falantes, visto serem 

objetos históricos e inseparáveis daqueles que as falam. Dessa forma, o espaço de 

enunciação – enquanto um espaço simbólico em que as línguas funcionam uma em relação 

às outras – atribui as línguas para seus falantes. 

E ao discorrer sobre essa relação, Guimarães (2006) faz um estudo no que tange à 

distribuição das línguas, enfatizando que essa distribuição é sempre marcada por uma 

desigualdade politicamente construída. 

Para entendermos como se dá essa distribuição, vejamos como Guimarães 

apresenta algumas categorias com o intuito de constituir um conjunto de noções que 

possibilitem uma caracterização do modo de funcionar das línguas e como elas podem ser 

divididas num determinado espaço de enunciação: 

 

Língua materna: é a língua cujos falantes a praticam pelo fato de a sociedade em 

que se nasce a praticar; em geral costuma ser a primeira língua do falante; 

 

Língua Franca: é aquela que é praticada por grupos de falantes de línguas 

maternas diferentes e que são falantes desta língua para o intercurso comum; 

 

Língua nacional: é a língua de um povo, enquanto língua que o caracteriza, que 

dá a seus falantes uma relação de pertencimento a este povo; 

 

Língua oficial: é a língua de um Estado, aquela que é obrigatória nas ações formais 

do Estado, nos seus atos legais. 

 

Assim, não podemos encarar como sinônimas as expressões “língua nacional” e 

“língua/idioma oficial”. De fato, tal escolha pode ser imprudente uma vez que não é toda 

língua nacional que será encarada como língua oficial. 

 
infraconstitucionais (BARROSO, 2014) e tomamos a terminologia língua nacional como equivalente da 

expressão contida na norma do Artigo 13 da CF/88. 
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É plenamente factível encontrar dezenas de definições para o termo, desde a 

propositura de ser ele mesmo, um sinônimo direto para o termo língua oficial, ou 

mesmo a condição de língua falada por uma determinada comunidade, circunscrita 

em um território. Pois bem, parametrizando um pouco as balizas da questão, já 

sabemos por meio das experiências internacionais de países como o Canadá, a 

África do Sul e a Índia que nem toda língua nacional é alçada à condição de idioma 

oficial (ABREU, 2018, p. 60). 

 

Deste modo, a utilização em leis infraconstitucionais pós CF/88 da expressão “língua 

nacional” no lugar de “idioma/língua oficial” poderia ter duas razões: ser uma simples imperícia 

legislativa ou que as expressões “idioma oficial” e “língua nacional” estão sendo encaradas 

como sinônimas propositalmente. 

 
Em ambas as hipóteses apresentadas, considerando a realidade multilíngue brasileira, 

com as reais possibilidades de nacionalização de outras línguas para além do português, 

torna-se bastante temerário, ambíguo e juridicamente inseguro referir-se à língua oficial 

como também sendo a única língua nacional. Imperícia legislativa ou não, o fato é que 

ao se tomar as expressões “idioma oficial” e “língua nacional” como equivalentes, na 

legislação produzida após a CF/88, acabou-se por se criar, no âmbito do ordenamento 

jurídico brasileiro, um real empecilho para a classificação explícita das línguas 

nacionais àquelas línguas brasileiras que foram submetidas aos mais variados processos 

de nacionalização (Ibidem, p. 64). 

 

Abreu destaca como um dos grandes problemas dessa equivalência das expressões 

“idioma oficial” e “língua nacional” o fato de a Língua Brasileira de Sinais – Libras ter sido 

classificada como um meio legal de comunicação e expressão, através da Lei 10.436/2002. 

Segundo o professor, tal estratagema foi feito para evitar classificar a Libras como uma 

língua nacional, o que poderia, devido à ambiguidade no tratamento das expressões, gerar 

confusão e elevá-la à categoria de idioma oficial, ao lado da Língua Portuguesa. 

Devido à ambiguidade classificatória presente no nosso ordenamento, importante 

buscarmos conceituar língua nacional, assim como fizemos com idioma oficial. Na presente 

pesquisa, acompanhamos o posicionamento de Abreu e entendemos língua nacional como 

toda língua tutelada pelo Estado tanto processualmente quanto administrativa ou 

culturalmente. 

Nesse contexto, pertinente trazermos à baila a experiência canadense que 

reconhece em seu sistema a distinção entre língua nacional e língua oficial. De acordo com 

o Instituto de Línguas Oficiais e Bilinguismo da Universidade de Ottawa (ILOB – Institut 

des Langues Officielles et du Bilinguisme) e a Comissão de Inquérito sobre a Situação da 

Língua Francesa e Direitos Linguísticos em Québec61 (também chamada de Comission 

 
61 A comissão foi encarregada de propor medidas para garantir o respeito aos direitos linguísticos e a livre difusão 

da língua francesa em diferentes níveis culturais, sociais e econômicos. O relatório final da comissão foi 

publicado em 13 de fevereiro de 1973. Ela consistia de três volumes: Livre I, La langue de travail (Língua do 

trabalho), 379 páginas; Livre II, Les droits linguistiques (Direitos linguísticos), 474 páginas e Livre III, Les 
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Gendron, por ter sido presidida pelo linguista Jean-Denis Gendron)62  as expressões  “língua 

oficial” e “língua nacional” não podem ser consideradas sinônimas. 

Segundo o ILOB, um governo que outorga à uma língua o status de nacional busca 

lhe assegurar a proteção, promoção e facilitar o seu uso entre os seus cidadãos. Nesse 

sentido, vale a transcrição abaixo: 

 
Dans le cas d’une langue déclarée nationale, l’État ne s’engage pas lui-même à utiliser 

cette langue, mais seulement d’en assurer la protection et la promotion, puis d’en 

faciliter l’usage par les citoyens. Ainsi, un État peut décider d’accorder un tel statut 

parce qu’il paraît moins contraignant que l’officialité qui engage l’État à employer 

une langue donnée. L’objet de cette mesure est de reconnaître que le groupe n’est pas 

une simple minorité: il fait partie du patrimoine national. En principe, toutes les 

langues parlées par les habitants d'un pays pourraient être des langues nationales. Mais 

le seul fait de le reconnaître dans un texte juridique a des implications importantes 

parce que cette reconnaissance entraînera des droits (ILOB, 2020).63 

 

A Comissão Gendron explicita as consequências relacionadas à outorga de um status 

de nacional às línguas: 

 
Elles se trouvent à recevoir de l’État une sorte de sanction, qui est purement 

facultative, mais sans pour autant recevoir l’appui de ses ressources et de ses deniers. 

Par exemple, qualifier des langues de nationales pour une ou des régions pourrait 

signifier qu’um privilège constitutionel s’attache à leur utilisation comme véhicule 

principal ou exclusif de l’enseignement dans ces régions, sans que soit enfreinte la 

règle constitutionnelle d’um enseignement dispense uniquement dans le ou les 

langues officielles. L’État, cependant, ne serait pas tenu, voire n’aurait pas le pouvoir, 

sauf dispositions formelles à cet effet, de soutenir ces langues nationales, soit 

 
groupes ethniques (Grupos étnicos), 570 páginas. A comissão recomendou que o governo de  Québec tornasse a 

língua francesa a única língua oficial do Québec e declarasse tanto a língua francesa quanto inglesa como línguas 

nacionais do Québec. Informações disponíveis em: <http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/les-

commissions-d-enquete-au-quebec-depuis-1867/7625-commission-gendron-1972>. Acesso em: 19 set. 2020. 
62 “C’est aussi à cette époque que la Commission Parent (1963-1964), mise sur pied pour faire le point sur la 

situation de l’éducation au Québec, constate que le phénomène de l’anglicisation des néo -Québécois prend 

de l’ampleur au Québec et que cela pourrait à terme menacer l’avenir des francophones. La question était 

de savoir comment favoriser l’intégration de ces nouveaux arrivants dans une société d’accueil soucieuse 

de préserver et de promouvoir le fait français au Canada tout en maintenant la paix sociale. Pour répondre 

à ce défi de taille, les formations politiques ont convenu de déployer graduellement un riche train de 

mesures pouvant contribuer à redéfinir la société québécoise francophone en tant que communau té 

d’accueil. Dans ce contexte (et en réponse à la Commission Laurendeau-Dunton), la Commission Gendron 

(1968-1973) s’est vu confier le mandat de l’Assemblée nationale d'étudier la situation de la langue française 

et des droits linguistiques des francophones au Québec. La Commission Gendron a recommandé ‘de faire 

du français la langue commune des Québécois, c’est-à-dire une langue qui, étant connue de tous, puisse 

servir d’instrument de communication dans les situations de contact entre Québécois francophon es et non 

francophones’ dans sa toute première recommandation” (GAGNON; ST-LOUIS, 2016, p. 19). 
63 “No caso de uma língua declarada nacional, o Estado não se obriga ele próprio a utilizá-la, mas apenas a 

assegurar a sua proteção e promoção a fim de facilitar a sua utilização pelos cidadãos. Assim, um Estado pode 

decidir conceder tal status porque parece menos restritivo do que a oficialidade que obriga o Estado a usar uma 

determinada língua. O objetivo desta medida é reconhecer que o grupo não é uma simples minoria: ele faz parte 

do patrimônio nacional. Em princípio, todas as línguas faladas pelos habitantes de um país podem ser línguas 

nacionais. Mas o mero fato de reconhecê-lo em um texto jurídico tem implicações importantes porque esse 

reconhecimento implicará em direitos” (tradução nossa). Disponível em: <https://www.uottawa.ca/calc/statut-

langue-nationale>. Acesso em: 20 set. 2020. 

https://pt.qwe.wiki/w/index.php?title=Jean-Denis_Gendron&action=edit&redlink=1
https://pt.qwe.wiki/wiki/Official_language
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/les-commissions-d-enquete-au-quebec-depuis-1867/7625-commission-gendron-1972
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/les-commissions-d-enquete-au-quebec-depuis-1867/7625-commission-gendron-1972
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directement par des subventions, soit indirectement par le recours à son appareil 

administratif (COMISSÃO GENDRON, 1972, 2. v., p. 23).64 

 

Assim, temos no Canadá uma distinção entre o status jurídico de uma língua oficial e 

de uma língua nacional. E, após um longo debate, foi feita a escolha pelo Francês e o Inglês 

como línguas oficiais, que também são consideradas línguas nacionais. Na verdade, segundo o 

Instituto de Línguas Oficiais e Bilinguismo da Universidade de Ottawa, as línguas autóctones 

também são consideradas línguas nacionais.65 

No que tange ao tratamento das línguas indígenas no Canadá, houve, nas últimas 

décadas, uma crescente demanda da sociedade civil para que o governo canadense retificasse 

os danos coloniais causados às línguas dos povos nativos e fornecesse uma resposta concreta 

para evitar a extinção de algumas das 90 línguas indígenas existentes no Canadá.66 Assim, 

temos, em 2019, a aprovação de uma lei – Indigenous Language Act – fruto da colaboração do 

governo canadense com organizações indígenas locais, que visa revitalizar, fortalecer e proteger 

as línguas indígenas no Canadá.67 

No Brasil, como podemos observar pelo acima exposto, não há uma clara distinção 

do que seria língua nacional e do que seria língua oficial. Compartilharemos do 

posicionamento explicitado acima por Guimarães (2006) de que língua nacional é a língua 

que caracteriza um povo e agregaremos a perspectiva de Abreu (2018) ao esclarecer que 

uma língua nacional: 

 
é toda aquela devidamente tutelada pelo Estado (ela mesma ou algum direito 

linguístico dos seus falantes), em um ou múltiplos aspectos (administrativo, 

cultural, processual, etc), podendo tal língua, inclusive, ser declarada idioma 

oficial desse mesmo Estado (Ibidem, p. 61). 

 

 
64 “Elas recebem algum tipo de sanção do estado, que é puramente opcional, mas sem o apoio de seus recursos e 

fundos. Por exemplo, qualificar as línguas como nacionais para uma ou mais regiões pode significar um 

privilégio constitucional ao atribuir seu uso como veículo principal ou exclusivo de educação nessas regiões, 

sem que seja violada a regra constitucional de ensino dispensado apenas no(s) idioma(s) oficial(is). O Estado, 

entretanto, não seria obrigado, ou mesmo não teria o poder, a menos que expressamente previsto, de apoiar essas 

línguas nacionais, seja diretamente por meio de subsídios ou indiretamente por meio do recurso ao seu aparelho 

administrativo” (tradução nossa). 
65 “Au Canada, les deux langues officielles, l’anglais et le français, sont également des langues nationales, mais ce 

terme n’implique aucune valeur juridique dans les pratiques canadiennes. On pourrait dire aussi que les langues 

des autochtones sont des langues nationales. Pour diverses raisons, le Canada n’a pas cru bon de retenir cette 

notion de ‘langue nationale’ dans ses textes de loi” (ILOB, 2020). Disponível em: 

<https://www.uottawa.ca/calc/statut-langue-nationale>. Acesso em: 20 set. 2020. 
66 Disponível em: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2019/06/the-indigenous-languages-act-

receives-royal-assent.html>. Acesso em: 20 set. 2020. 
67 Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-7.85/page-1.html#h-1151134>. Acesso em: 20 set. 

2020. 

https://www.uottawa.ca/calc/statut-langue-nationale
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2019/06/the-indigenous-languages-act-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2019/06/the-indigenous-languages-act-receives-royal-assent.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-7.85/page-1.html#h-1151134
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Nessa perspectiva, levando em consideração a experiência canadense, os processos 

de nacionalização de línguas precisam ter a União como agente direto ou indireto da política 

linguística em foco. Assim, ainda que no Brasil não se tenha utilizado a expressão “língua 

nacional” em outro sentido senão como sinônimo para idioma oficial, ocorreram no país 

claros processos de nacionalização de idiomas. Abreu destaca a proteção constitucional das 

línguas indígenas como um exemplo dessa nacionalização, apesar de não podermos 

classificá-las legalmente como línguas nacionais. 

Uma vez que vamos citar a proteção das línguas indígenas no diploma constitucional 

como um exemplo de nacionalização, importante investigarmos como nossos vizinhos latino-

americanos têm regulamentado as questões relativas as suas línguas indígenas. Nesse âmbito, 

significativo citarmos o caso da Bolívia. A população boliviana ratificou sua atual Constituição 

em 2009 e seu texto foi uma inovação por instituir um Estado plurinacional e intercultural68 

comprometido com o desenvolvimento e a livre determinação dos povos e objetivando uma 

maior acessibilidade aos direitos previstos. O Artigo 5º, inciso I, é um exemplo disso ao garantir 

como idiomas oficiais do Estado o Castelhano e todos os outros de nações e povos indígenas, 

descrevendo quase quarenta etnias.69 

Em 2012, é promulgada a Lei Geral de Direitos e Políticas Linguísticas (Lei 269 de 2 

de agosto de 2012) que visa: “reconocer, proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los 

derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado Plurinacional de 

Bolivia” (BOLÍVIA, 2012).70 

Essa lei estabelece o plurilinguismo como Política Linguística da Bolívia buscando a 

revitalização, proteção e difusão dos idiomas oficiais. Ou seja, trata-se de uma Política 

Linguística que visa a Revitalização Linguística, a Manutenção da Língua e a Normalização 

Linguística (AJACOPA, 2013). 

 
A lei reconhece explicitamente a necessidade de as comunidades, “as nações e os povos 

indígenas originários campesinos” participarem tanto do planejamento quanto da 

execução e do controle das políticas públicas referentes às línguas. No aspecto 

 
68 “Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país” (BOLÍVIA, 2009). Disponível em: <https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf>. Acesso em: 

16 set. 2020. 
69 “Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, 

chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, 

maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, 

tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco” (Ibidem). 
70 “Reconhecer, proteger, promover, difundir, desenvolver e regularizar os direitos linguísticos individuais e 

coletivos dos habitantes do Estado Plurinacional da Bolívia” (tradução nossa). 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
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educativo, se estabelece, além do direito de todo mundo a uma educação intercultural 

em sua própria língua, o dever do falante monolíngue em castelhano de aprender o outro 

idioma oficial da região, como segunda língua. Se trata, portanto, de uma política 

linguística ambiciosa que faz uso da força da lei, a fim de contribuir para romper 

estruturas sociais que provocam desigualdade (LAGARES, 2018, p. 76). 

 

Além da Bolívia, podemos observar que há uma movimentação crescente por parte 

de outros países latino-americanos em reconhecer a oficialidade de suas línguas indígenas nos 

seus respectivos diplomas constitucionais. É o caso, por exemplo, do Equador que possui o 

Castelhano, o Kichwa e o Shuar como idiomas oficiais e da Venezuela que reconhece como 

oficiais o Castelhano e os idiomas de 39 povos indígenas (SILVA, J.,2020). Assim, podemos 

observar que o Brasil não acompanhou seus vizinhos na América Latina e preferiu um 

posicionamento mais conservador. 

No entanto, segundo Abreu (2018), é possível identificarmos processos de 

nacionalização71 de línguas no Brasil, ainda que não possamos expressamente classificá-las 

como línguas nacionais. O professor e jurista ensina que é possível identificarmos dois tipos de 

processos de nacionalização: diretos e indiretos. No que tange ao processo direto, importante 

analisarmos a citação abaixo: 

 
Os processos diretos de nacionalização de línguas no Brasil são aqueles nos quais 

a competência jurídica da proteção da língua pertence à União que, por meio da 

Constituição, das leis, dos decretos e demais instrumentos jurídicos com força 

normativa tutelam uma ou mais línguas consolidadas no território nacional, ou 

ainda o direito de os falantes dessas línguas utilizarem-nas em situações formais  

e informais da vida social (Ibidem, p. 70). 

 

Nesses casos, há sempre uma vinculação à tutela jurídica da União. É o caso, por 

exemplo, das línguas autóctones,72 da Língua Brasileira de Sinais – regulada por legislação 

federal infraconstitucional – e o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, instituído 

pelo Decreto nº 7.387/201.73 

 
71 Importante enfatizarmos que a noção de língua nacional com a qual trabalhamos se relaciona à tutela jurídica 

por parte do Estado através de algum instrumento que possua força normativa ou através da competência da 

União para os demais entes da federação. 
72 A CF/88 assegura em seus Artigos 210 e 231 a utilização e proteção das línguas indígenas no território brasileiro. 

Também é importante nos referirmos as Atas das Comissões da Assembleia Constituinte de 1987 que, conforme 

demonstrado no início do presente capítulo, já fazia referência à língua nacional como língua dos povos 

originários: “[...] promover uma pequeníssima alteração no art. 12, substituindo a expressão ‘a língua nacional 

do Brasil’ pela expressão ‘a língua oficial do Brasil’. E por quê? Porque temos brasileiros que compõem outras 

nações, os primeiros brasileiros que ocupam este Território e que merecem ter, em nome da democracia, o seu 

direito respeitado” (DIÁRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, Suplemento “C”, 1987, p. 

554). 
73 A política do inventário foi abordada em capítulo anterior, onde buscamos deixar claro o seu papel como 

ferramenta de divulgação da diversidade linguística do país e o seu reconhecimento como patrimônio cultural. 

Nesse caso, o processo de nacionalização tem um fim cultural. Interessante o Artigo 3ª do Decreto nº 7.387/2010 

que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística: “Art. 3º A língua incluída no Inventário Nacional 

da Diversidade Linguística receberá o título de ‘Referência Cultural Brasileira’, expedido pelo Ministério da 
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No que tange ao processo de nacionalização indireto, há uma transferência da 

competência da União para os outros entes da Federação, através de legislações estaduais, 

distritais ou municipais. Um exemplo seria no próprio Decreto nº 7.387/2010 que distribui 

a competência da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para que esses 

possam promover políticas públicas de reconhecimento e valorização de línguas que sejam 

inventariadas em seus territórios.74 

 
No caso em tela, a União compartilha a competência da nacionalização da língua 

inventariada pelo INDL, ficando ela mesma com a gestão dos aspectos culturais, 

por se tratarem de direitos de natureza difusa, e permitindo que os entes 

federativos possam tratar de políticas mais locais, principalmente as de natureza 

individual e coletiva, quais sejam aquelas que dizem respeito aos direitos dos 

falantes dessas línguas (ABREU, 2018, p. 2). 

 

Nesse aspecto, entramos em temática conflituosa no que tange a iniciativas de 

promoção de diversidade linguística por parte dos municípios em relação à cooficialização 

de línguas em seu território. Uma vez que entendemos que os processos de nacionalização 

de línguas necessitam ter a União como agente direto ou indireto da política linguística 

relacionada à proteção da língua ou dos direitos dos falantes, não há que se falar de 

nacionalização nesses casos. 

De fato, as políticas de cooficialização levantam a questão da localização do Artigo 

13 na Constituição Federal. Conforme já exposto na presente pesquisa, a localização do 

dispositivo no capítulo III – Da Nacionalidade vincula a questão do idioma oficial a temas 

referentes à nacionalidade. Nesse ponto, importante trazermos o Artigo 22 da Constituição 

Federal que trata sobre temas referentes à nacionalidade: “Compete privativamente à União 

legislar sobre: [...] XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização” (BRASIL, 1988). 

Como podemos observar, a União possui as suas funções legislativas privativas, ou 

seja, competência para legislar sobre determinadas matérias sem que nenhum outro ente da 

federação possa legislar sobre esses temas.75 Assim nenhum outro ente estatal pode criar, 

modificar ou extinguir regras jurídicas sobre determinadas matérias, a não ser os Estados, 

se autorizados por lei complementar (FERREIRA FILHO, 2015).76 

 
Cultura” (BRASIL, 2010). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/decreto/d7387.htm>. Acesso em: 26 set. 2020. 
74 “Art. 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão informados pelo Ministério da Cultura, em caso 

de inventário de alguma língua em seu território, para que possam promover políticas públicas de 

reconhecimento e valorização” (Ibidem). 
75 Vale citar o parágrafo único do Artigo 22 da CF/88 cujo caput já se encontra transcrito: “Parágrafo único. Lei 

complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste 

artigo” (BRASIL, 1988). 
76 A lei complementar exige a aprovação da maioria absoluta das duas Casas do Congresso Nacional: “Art. 69. As 
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Nesse caso, a Constituição Federal acaba, muitas vezes, por proceder a limitação 

na autonomia dos entes federativos, principalmente quanto à prerrogativa de 

autolegislação. Em geral, a motivação para isso é conferir um único tratamento 

para o tema em todo o País, evitando desigualdades e distorções que poderiam ser 

provocadas por disciplinas distintas nos entes federados (MOHN, 2010, p. 226). 

 

Na longa lista enumerada pelo Artigo 22 (o dispositivo consta com 29 incisos), 

estão expostas questões de cunho eminentemente nacional, como no caso dos direitos 

substantivos – civil, comercial, agrário, penal, eleitoral, processual. No entanto, o 

constituinte, reconhecendo aspectos regionais em algumas matérias, adotou, através do 

parágrafo único do Artigo 22, a descentralização legislativa ao permitir aos Estados tratarem 

sobre essas questões por meio de lei complementar. No entanto, tal atribuição não é tão 

linear e tão facilmente posta em prática. 

 
Não nos devemos enganar ao achar que, nessas hipóteses, caiba aos estados 

membros a legislação supletiva. Em primeiro lugar, porque a lei complementar 

necessita de maioria absoluta de membros das duas Casas do Congresso Nacional 

(não constitui tarefa muito fácil). Em segundo lugar, é a própria lei complementar 

que disporá a respeito das “questões específicas” que serão objeto da legislação 

estadual. É a própria lei complementar que limitará a atuação legiferante estadual. 

Vistos esses dois pontos, não é difícil supor que a União estará sempre mais 

tentada a legislar, ela mesma, a respeito desses tópicos do que despender tempo e 

paciência para organizar um poder conjunto a fim de aprovar uma lei 

complementar delegante de competência legislativa aos Estados. Constitui, 

portanto, uma concessão de pouca aplicabilidade essa expressa no parágrafo único 

do artigo 22 (KAUFMANN, 2017, p. 15). 

 

É verdade que a Constituição de 1988 introduz significativas mudanças na forma 

de organização do Estado brasileiro, acentuando a distinção de tratamento dado ao ente 

local; ganha esta relevância no plano federativo, sendo erigido como ente autônomo que faz 

parte da Federação. Nesse sentido, proveitoso observamos o julgado do Supremo Tribunal 

Federal em ADI nº 1.842: 

 
A CF conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os Municípios como 

integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os 

Estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia 

municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade 

decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e 

(ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos 

representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da 

integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O 

mencionado interesse comum não é comum apenas aos Municípios envolvidos, 

mas ao Estado e aos Municípios do agrupamento urbano (ADI nº 1.842, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgamento em 6-3-2013, Plenário, DJE de 16-9-2013). 

 

 
leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta” (BRASIL, op. cit.). 
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Com base na ementa transcrita acima, podemos observar que o entendimento sobre 

a autonomia dos entes locais se circunscreve a questões de autoadministração e 

autogoverno, relacionadas a eleições do chefe do Poder Executivo e Legislativo. No entanto, 

o que podemos observar é uma certa imprecisão sobre quais questões estariam abarcadas 

dentro dessas categorias de autoadministração e autogoverno, bem como do que seria 

interesse local. 

 
Assim, na prática de descentralização de políticas públicas, não se tem verificado 

a sintonia entre os entes federativos, o que acarreta irracionalidade de gastos 

públicos e prejuízo de qualidade da prestação. De igual modo, as parcerias público 

e privado, por ausência de tradição na realidade, fragilizam-se, na prática, em 

razão do comprometimento do interesse público e da prevalência da lógica de 

socialização de ônus e privatização dos benefícios. E, por fim, a participação 

popular, apesar dos avanços já conquistados, ainda não alcançou o estágio de 

efetivo controle social. Demais disso, a nova ideologia municipalista há de se 

assentar, sim, sobre os pilares da participação, da democratização da gestão, da 

eficiência do setor público na prestação de serviços públicos, da parceria, mas isso 

não basta, eis que não pode perder de vista os fatores que desafiam a criatividade 

e o arrojo das cidades, as quais se colocam como referência de identidade e 

estratégia de superação da crise contemporânea (PIRES, 1999, p. 153). 

 

Nesse sentido, a crítica de Ferreira, Coordenador do Grupo de Trabalho sobre 

Descentralização e Federalismo do IPEA: 

 
Apesar do avanço no reconhecimento da autonomia dos entes federativos, o Texto 

Constitucional é, porém, falho no que diz respeito a uma definição clara de 

competências dentro da Federação. [...] Mas a indefinição de perfil da estrutura 

cooperativa dentro da Federação e a imprecisão das fronteiras de competência faz 

com que a União dificulte esse processo de descentralização, interferindo na 

autonomia dos outros níveis de poder (FERREIRA, 1999, p. 10). 

 

Assim, podemos perceber que a arquitetura da Constituição torna frágil o 

protagonismo de municípios brasileiros em cooficializar línguas de imigração e línguas 

indígenas. A própria localização do Artigo 13 na Magna Carta e a adoção por parte dos 

municípios da nomenclatura “cooficialização” torna, no mínimo, questionável a 

competência do ente local. 

 
Se, no Brasil, a matéria constitucional “idioma oficial” está vinculada aos direitos 

da nacionalidade e a competência para legislar sobre tais direitos, nos termos do 

Art. 22, inciso XIII da CF/88 é privativa da União, poderiam os municípios 

brasileiros editar leis de co-oficialização de línguas nos seus territórios? A 

resposta a essa pergunta, se futuramente dada pelo Supremo Tribunal Federal - 

STF, mais alta corte jurídica nacional e guardião da Constituição, definirá a (in) 

constitucionalidade de um conjunto significativo de leis municipais de co-

oficialização de línguas e poderá representar a linha divisória entre consagração 

ou a frustração de uma das mais engenhosas e produtivas políticas de promoção e 

proteção das  línguas minoritárias no Brasil (ABREU, 2018, p. 59). 
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Em que pese as ponderações acima colocadas, fato é que a cooficialização de 

línguas de imigração e línguas indígenas por municípios é uma realidade cujo crescimento 

tem sido exponencial. Em dezembro de 2019, por exemplo, a Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou a proposta do deputado Dagoberto 

Nogueira (PDT-MS) segundo a qual os municípios brasileiros que possuem comunidades 

indígenas passarão a ter os idiomas indígenas como línguas cooficiais. 

O projeto de Lei 3074/19, cujo relator foi o deputado pernambucano Túlio Gadelha 

(PDT-PE), visa, através do reconhecimento das línguas cooficiais, garantir a prestação de 

serviços e a disponibilização de documentos públicos na língua oficial e nas línguas 

cooficiais. Atualmente, o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas 

Comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nesse sentido, vale a 

transcrição de parte da justificativa da proposta que se encontra no texto do projeto de lei 

acima citado: 

 
As ações municipais expõem toda a diversidade linguística do Brasil e devem 

alavancar iniciativas mais amplas em âmbito federal, a serem, de forma 

isonômica, replicadas pelo país. No mesmo sentido, a presente iniciativa visa, por 

meio do processo da cooficialização das línguas indígenas nos municípios 

brasileiros que possuem as comunidades indígenas, ampliar a todos esses povos a 

garantia de utilização das respectivas línguas e preservar as particularidades 

socioculturais de cada etnia, fundamentais para a manutenção da organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições de cada grupo (BRASIL, 2019).  

 

Nessa mesma ideia de ampliar as ações municipais através de iniciativas mais 

abrangentes em âmbito federal, temos uma lista de municípios brasileiros que buscaram a 

cooficialização de línguas autóctones e alóctones. De fato, esses entes da federação 

procuram justificar seus atos a partir de uma interpretação sistêmica da Constituição 

Federal, através da conjugação de diferentes dispositivos, e com base numa maior 

autonomia concedida aos entes locais pós 1988. 

Assim, iremos analisar quais são as condições prévias para que outras línguas 

faladas no território brasileiro sejam reconhecidas e, de fato, implementadas como línguas 

oficiais, ao lado do Português. 

 

3.3  Leis municipais e a proteção aos bens culturais 

 

Desde 2002, com a experiência pioneira de São Gabriel da Cachoeira (AM), outros 

municípios, cuja parcela considerável da população é falante de outra língua além do 
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Português, seguiram o exemplo do município amazonense e buscaram promulgar leis de 

cunho similar em seus respectivos territórios. 

Com bases nos estudos de Souza (2018) e dados coletados em sites de prefeituras 

municipais e fornecidos pelo IPOL (2020) e IBGE (2017), segue abaixo a tabela das línguas 

de imigração (Pomerano, Talian, Hunsrükisch e Alemão) e línguas indígenas (Tukano, 

Nhengatu, Baniwa, Guarani, Akwê Xerente, Macuxi, Wapichana e Mebêngôkre –Kayapô) 

cooficializadas nos respectivos municípios, assim como o ano em que se finalizou o 

processo de cooficialização, o número de habitantes e a área do município: 

 

Tabela 1 – Dados sobre línguas de imigração e línguas indígenas cooficializadas nos municípios brasileiros  

TALIAN 

Rio Grande do Sul 

POMERANO 

Espírito Santo 

Pancas: Lei nº 987/2007. População estimada 2020: 23.306. 

Área: 837,842 km². 

Laranja da Terra: Lei nº 510/2008. População estimada 2020: 10.933. 

Área: 458,370 km². 

Santa Maria de Jetibá: Lei nº 1136/2009. População estimada 2020: 

41.015. Área: 735,198 km². 

Vila Pavão: Lei nº 671/2009. População estimada 2020: 9.244. 

Área: 433,257 km². 

Domingos Martins: Lei nº 59/2011. População estimada 2020: 33.986. 

Área: 1.229,210 km². 

Itarana: Lei nº 1.195/2016. População estimada 2020:10.494. 

Área: 295,189 km². 

Rio Grande do Sul 

Canguçu: Lei nº 3473/2011. População estimada 2020: 56.211. 

Área: 3.526,253 km². 

Santa Catarina 

Pomerode: Lei nº 2.907. População estimada 2020: 34.010. 

Área: 214,299 km². 
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Serafina Corrêa: Lei nº 2615/2009. População estimada 2020: 17.795. 

Área: 163,310 km². 

Flores da Cunha: Lei nº 3.180/2015. População estimada 2020: 31.063. 

Área: 273,637 km². 

Ivorá: Lei nº 1.307/2018. População estimada 2020: 1.881. 

Área: 122,930 km². 

Paraí: Lei nº 3.180/2015. População estimada 2020: 7.727. 

Área: 121.745 km². 

Nova Roma Do Sul: Lei nº 1.310/2015. População estimada 2020: 3.717. 

Área: 149,140 km². 

Bento Gonçalves: Lei nº 6019/16. População estimada 2020: 121.803. 

Área: 273,576 km². 

Fagundes Varela: Lei nº 1.922. População estimada 2020: 2.741. 

Área: 134,295 km². 

Antônio Prado: Lei nº 3.017/2016.   População estimada 2020: 13.045. 

Área: 348,191 km². 

Caxias do Sul: Lei nº 8.208/2017. População estimada 2020: 517.451. 

Área: 1.652,378 km². 

Santa Catarina 

Nova Erechim: Lei nº 1.783/2015. População estimada 2020: 4.275. 

Área: 65,087 km². 

HUNSRÜKISCH 

Rio Grande do Sul 

Santa Maria do Herval: Lei não identificada. População estimada 2020: 

              6.364. Área: 139,767 km². 

Santa Catarina 

Antônio Carlos: Lei nº 132/2010. População estimada 2020: 8.613. 

Área: 234,422 km². 

ALEMÃO 

Santa Catarina 

Pomerode: Lei nº 2251/2010. População estimada 2020: 34.010. 

Área: 214,299 km². 

TUKANO 

Amazonas 

São Gabriel da Cachoeira: Lei nº 145/2002. População estimada 2020: 

46.303. Área: 109.181,245 km². 

NEENGATU 

Amazonas 

São Gabriel da Cachoeira: Lei nº 145/2002. População estimada 2020: 

46.303. Área: 109.181,245 km². 

BANIWA 
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Amazonas 

São Gabriel da Cachoeira: Lei nº 145/2002. População estimada 2020: 

46.303. Área: 109.181,245 km². 

GUARANI 

Mato Grosso do Sul 

Tacuru: Lei nº 848/2010. População estimada 2020: 11.674. 

Área: 17.84,207 km². 

Paranhos: Lei desconhecida. População estimada 2020: 14.404. 

Área: 1.307,092 km². 

AKWÊ XERENTE 

Tocantins 

Tocantínia: Lei nº 411/2012. População estimada 2020: 7.617. 

Área: 2.605,037 km². 

MACUXI 

Roraima 

Bonfim: Lei nº 211/2014. População estimada 2020: 12.557. 

Área: 8.079,914 km². 

Cantá: Lei nº 281/2014. População estimada 2020: 18.799.  

Área: 7.664,831 km². 

WAPICHANA 

Roraima 

Bonfim: Lei nº 211/2014. População estimada 2020: 12.557. 

Área: 8.079,914 km². 

Cantá: Lei nº 281/2014. População estimada 2020: 18.799. 

Área: 7.664,831 km². 

MEBÊNGÔKRE (KAYAPÓ) 

Pará 

São Felix do Xingú: Lei nº 571/2019. População estimada 2020: 132.138. 

Área: 84.212,958 km². 

YANOMAMI 

Amazonas 

São Gabriel da Cachoeira: Lei nº 0084/2017. População estimada 2020: 

46.303. Área: 109.181,245 km². 
Fonte: a autora, 2020. 

 

Segundo Oliveira (2015), o projeto de cooficialização se iniciou pelas línguas 

indígenas na esfera municipal por conta do número de falantes. Diferentemente do que 

acontece em outros países (como é o caso da Bolívia e de Québec, já mencionados no item 

3.2 do presente capítulo), no Brasil não há nenhuma língua indígena que justifique uma 
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cooficialização em nível federal ou estadual com base na proporção entre falantes e área 

territorial ocupada, bem como força política suficiente. 

 
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. Em mais de 80 municípios os falantes de línguas 

de imigração constituirão também um amplo espectro da população. O Brasil têm, 

ainda, 122 municípios fronteiriços com países com outras línguas oficiais, 10 dos 

quais têm fronteira com mais de um país, constituindo tríplices fronteiras 

(OLIVEIRA, 2015, p. 27). 

 

O cotidiano dessas comunidades e grupos linguísticos acontece dentro das suas 

cidades, é onde sua cidadania é exercida. Daí podemos entender que cooficializar uma 

língua na esfera municipal significa permitir ao falante usar uma língua diferente do 

Português para tratar de diferentes aspectos da sua vida civil (Ibidem). Ou seja, todos os 

órgãos da prefeitura e da iniciativa privada devem oferecer todos os serviços básicos de 

atendimento ao cidadão em Português e nas demais línguas alçadas ao status de oficial; isso 

inclui campanhas publicitárias institucionais, educação escolar, placas de sinalização, e até 

a contratação de intérpretes falantes das línguas cooficiais no atendimento dos serviços 

públicos e privados. 

 No entanto, para que seja possível esse reconhecimento por parte do ente local de 

que determinada língua é uma língua própria daquele território, certos aspectos precisam 

ser considerados. Oliveira destaca alguns pontos para que outras línguas, diferentes do 

Português, sejam reconhecidas e implementadas: 

 

• A oficialização da língua deve partir de uma demanda política dos grupos 

linguísticos através de suas entidades representativas (organizações, conselhos, 

etc.); 

 

• É preciso que haja compatibilidade constitucional na lei de cooficialização, ou 

seja, é preciso que não haja uma violação ao Artigo 13 da Constituição. Oliveira 

não problematiza a localização do dispositivo e como isso se traduz na arquitetura 

constitucional, conforme exposto no item 2.1 da presente pesquisa. De fato, o 

professor apenas afirma que o dispositivo institui a Língua Portuguesa como 

língua nacional da União, não fazendo nenhuma referência a estados e 

municípios. Também aduz que o dispositivo não afirma que a Língua Portuguesa 

deve ser a única língua oficial. Daí conclui que, conquanto o português seja oficial 
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nos municípios, tornar outras línguas oficias não configura inconstitucionalidade. 

Nosso posicionamento, já esboçado no item acima, diverge do professor e, até 

que o tema seja levado para apreciação da Suprema Corte do país, não é possível 

dizermos com absoluta certeza se esse conjunto de leis municipais é 

constitucional; 

 

• A Câmara de Vereadores e a comunidade interessada devem elaborar projeto de 

regulamentação da oficialização, “que detalha o que se entende por oficialização, 

prioriza as ações, nomeia órgãos responsáveis pela ação (em geral cria um 

Conselho Municipal de Política Linguística)” (OLIVEIRA, 2015, p. 29); 

 

• Implementação: a partir da data de regulamentação, o poder público deve seguir 

um calendário para executar a lei. Nessa fase,  

 
é necessário planejar o tipo de normatização que a língua será conduzida (escolha 

de variedades, escrituralização), bem como a formação de quadros (professores 

da língua, por exemplo), e, muito importante, os atos que garantam a presença da 

língua nos espaços públicos [...] (Ibidem); 

  

• Planejamento orçamentário, que corresponde à discussão sobre como o município 

alocará e captará recursos para serem destinados ao funcionamento bi ou 

plurilíngue das instituições. Tais recursos podem provir de uma adaptação do 

orçamento municipal ou através de recursos estaduais, federais ou internacionais 

em programas relacionados à proteção do patrimônio cultural imaterial e até de 

parcerias com universidades e organizações não-governamentais. 

 

Uma vez cumpridas essas condições, o município pode reconhecer a oficialidade 

de uma outra língua. Conforme já destacado outras vezes nesse capítulo, a questão da 

constitucionalidade da lei de cooficialização sempre foi uma preocupação, inclusive por 

parte de linguistas e professores engajados na promoção da diversidade linguística. No caso 

das comunidades indígenas, o terreno não era tão pantanoso por conta da abertura dada pela 

própria Constituição nos seus Artigos 210 §2º e 231 que estabelecem um quadro jurídico 

garantindo-lhes direito à língua e à cultura própria. No entanto, no que se refere aos demais 

grupos linguísticos, como falantes de línguas africanas e de imigração, a Constituição não 

era tão explícita. 
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Assim, quando o município de Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, 

demonstrou a vontade de cooficializar a Língua Pomerana, foi preciso a elaboração de um 

parecer jurídico para fundamentar a competência e os limites do município para assim 

proceder. 

O parecer, de autoria de Evandro Morello (2015), busca analisar o aspecto formal 

e material da lei no que tange à competência municipal para legislar sobre a matéria e 

impedir que o conteúdo da lei possa conflitar com uma norma de hierarquia superior, no 

caso, a Constituição Federal de 1988. 

Um dos fundamentos sociojurídicos observados no parecer para embasar o pleito 

de legitimidade parte do princípio de que a linguagem e a própria diversidade linguística 

podem ser tratadas, juridicamente, como um bem cultural e patrimônio imaterial. Evandro 

Morello fundamenta seu argumento com base na Convenção da UNESCO para a 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e alguns dispositivos constitucionais.  

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO)77 

foi aprovada na 32ª Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura em 2003. Essa Convenção foi resultado de um movimento iniciado em 1989 com o 

documento lançado pela própria UNESCO intitulado “Recomendação para a Salvaguarda 

da Cultura Tradicional e Popular” na 31ª Conferência Geral (ABREU,  Regina, 2014). 

Essa recomendação abre caminho para uma valorização das culturas e tradições 

populares. De fato, a partir de uma demanda dos Estados-membros por políticas públicas 

de patrimonialização que abarcassem as culturas populares e tradicionais, há a formulação 

de um conceito de patrimônio intangível ou imaterial. 

 
Na ocasião, alguns representantes de Estados-membros argumentaram sobre uma 

certa “elitização” das políticas públicas patrimoniais até então. Segundo estes 

representantes, estas políticas privilegiavam a preservação de vestígios e legados 

das elites em seus países de origem. O que aparecia como inovador era a vontade 

política de redimensionar as políticas públicas de patrimônio para esferas de 

circulação das chamadas culturas populares e tradicionais. Na esteira do processo 

de descolonização, representantes de países africanos e latino-americanos 

veicularam a ideia de que a maior parte dos patrimônios destes países estavam em 

seus rituais, festas, saberes ainda não registrados, línguas, enfim, expressões 

artísticas e culturais muitas vezes efêmeras, com poucos registros e 

sistematizações e que ficavam pouco visíveis ou mesmo ocultas diante de políticas 

patrimoniais que privilegiavam as realizações das elites ou o registro da passagem 

do colonizador, como igrejas católicas, palácios, monumentos. Formulou-se assim 

o conceito de “patrimônio cultural intangível ou imaterial”, com a meta de abrir 

o campo do patrimônio cultural para manifestações e expressões da cultura 

popular ou tradicional (Ibidem, p. 17). 

 
77 Disponível em: <https:patrimonioculturalimaterial.org/multimedia/ficheiros/Documentos/UNESCO2003.pdf>. 

Acesso em: 3 out. 2020. 

https://patrimonioculturalimaterial.org/multimedia/ficheiros/Documentos/UNESCO2003.pdf
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A Recomendação de 1989 é importante por instituir, pela primeira vez, um 

conjunto de práticas transnacionais para as culturas tradicionais e populares visando a 

proteção da propriedade coletiva dos saberes. A Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial de 2003 aprofunda os avanços da Recomendação de 1989 e defende a preservação 

dos chamados “conhecimentos tradicionais”, quais sejam, a “preservação de manifestações 

e expressões culturais consideradas ‘vivas’, dinâmicas e pouco palpáveis como festas, 

rituais, lugares e saberes.” (ABREU, Regina, 2014, p. 18). Assim, temos no Artigo 2º do 

mencionado documento a definição de patrimônio cultural imaterial: 

 
Entende-se por “património cultural imaterial” as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, 

artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os 

grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante 

do seu património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de 

geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 

função do seu meio, da sua interacção com a natureza e da sua história, incutindo-

lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo, desse modo, 

para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. 

Para os efeitos da presente Convenção, tomar-se-á em consideração apenas o 

património cultural imaterial que seja compatível com os instrumentos 

internacionais existentes em matéria de direitos do homem, bem como com as 

exigências de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e de 

desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2003). 

 

A partir da definição do objeto da Convenção em estudo, fica claro que o idioma, 

como veículo do patrimônio cultural, está incluso e, portanto, deve ser salvaguardado pelos 

Estados-membros, que devem adotar as medidas possíveis para defender o patrimônio 

cultural imaterial dos seus respectivos territórios. 

O Brasil ratifica a Convenção de 2003 através do Decreto Legislativo nº 22 de 1º 

de fevereiro de 2006 e deixa bem claro a proteção conferida ao idioma no seu Artigo 2º, 

item 2, alínea a: 

 
2. O “patrimônio cultural imaterial”, conforme definido no parágrafo 1 acima, se 

manifesta em particular nos seguintes campos:  

 

a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do 

patrimônio cultural imaterial (BRASIL, 2006, grifos nossos).  

 

Interessante aqui reportamos uma fala de Louis-Jean Calvet para o jornal francês 

Télérama, em 2008, quando perguntado se as línguas regionais faladas na França deveriam 

ser oficializadas pela Constituição por serem um patrimônio da nação: 

 
“Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la nation”, précise 

l‘amendement. Déjà, le mot “patrimoine” est mal choisi. Il fait penser à quelque 

chose de mort. Et puis la Constitution ne peut pas reconnaître et énoncer dans son 
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texte toutes les richesses d’un pays. S’il fallait vraiment modifier la Constitution, 

j’attendrais l’article 2 – “la langue de la République est le français” – pour y 

ajouter: “la République respecte les langues régionales et les langues des 

migrants” (CALVET, 2008, n .p.).78 

 

Calvet se referia a um debate antigo na França sobre a constitucionalidade, ou a 

cooficialização, das línguas regionais faladas no território francês. A fala do linguista vai 

ao encontro do posicionamento exposto pelo Conselho de Constitucionalidade Francês79 

quando teve que se pronunciar sobre moção votada pela Assembleia Corsa80 que outorgava 

o status de língua cooficial à Língua Corsa. O Conselho de Constitucionalidade rejeitou a 

proposta por acreditar que a mesma seria contrária aos princípios da indivisibilidade da 

República, da legalidade e da unidade do povo francês.81 A controvérsia82 envolve uma 

demanda social por uma maior pluralidade linguística e a exigência da França, enquanto 

país signatário, fazer cumprir a Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias 

(1992).83 O exemplo francês ilustra como a compatibilidade da demanda e leis regionais 

com a Lei Maior do Estado gera controvérsias em demais países. 

Corroborando seu argumento jurídico, Evandro Morello (2015) cita os Artigos 

21584 e 21685 da Constituição Federal a fim de fundamentar um Estado de direito cultural 

 
78 “‘As línguas regionais pertencem ao patrimônio da nação’, especifica a emenda. A palavra ‘patrimônio’ já foi 

mal escolhida. Isso faz pensar em algo que está morto. E a Constituição não pode reconhecer e declarar no seu 

texto todas as riquezas de um país. Se fosse mesmo necessário modificar a Constituição, manteria o artigo 2 – ‘a 

língua da República é o francês’ – para acrescentar: ‘a República respeita as línguas regionais e as línguas dos 

migrantes’” (tradução livre). Disponível em: <https://www.telerama.fr/idees/par-toutatis-les-langues-regionales-

sement-la-zizanie,30587.php>. Acesso em: 2 out. 2020. 
79 Órgão francês responsável pelo controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais e pela 

fiscalização do processo eleitoral. Ou seja, possui o poder de analisar a conformidade dos atos e normas 

emanados do Poder Legislativo, e mais, apenas também de forma preventiva- antes da promulgação e entrada 

em vigor da lei. Informações disponíveis em: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-conseil-

constitutionnel>. Acesso em: 2 out. 2020. 
80 O documento foi redigido na língua francesa e na língua corsa e se encontra disponível em: 

<https://france3regions.francetvinfo.fr/sites/regions_france3/files/assets/documents/12proposition_de_statut_p

our_la_coofficialite_et_la_revitalisation_de_la_langue_corse.pdf>. Acesso em: 3 out. 2020. 
81 Disponível em: <https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/quel-est-le-statut-des-langues-regionales-en-

france_1661183>. Acesso em: 3 out. 2020. 
82 Disponível em: <https://theconversation.com/la-france-un-rapport-complique-avec-les-langues-53851>.  

Acesso em: 3 out. 2020. 
83 O documento já foi abordado e analisado no item 1.1 da presente pesquisa. 
84 “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). 
85 “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro 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 brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos 

de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico” (Ibidem). 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-conseil-constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-conseil-constitutionnel
https://france3regions.francetvinfo.fr/sites/regions_france3/files/assets/documents/12proposition_de_statut_pour_la_coofficialite_et_la_revitalisation_de_la_langue_corse.pdf
https://france3regions.francetvinfo.fr/sites/regions_france3/files/assets/documents/12proposition_de_statut_pour_la_coofficialite_et_la_revitalisation_de_la_langue_corse.pdf
https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/quel-est-le-statut-des-langues-regionales-en-france_1661183
https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/quel-est-le-statut-des-langues-regionales-en-france_1661183
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que valoriza as manifestações culturais e locais de grupos sociais distintos. Embora o Artigo 

216 não defina o termo “patrimônio cultural”, elenca “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 brasileira” (BRASIL, 

1988). 

Esse entendimento permite enquadrar não só os diversos falares brasileiros como 

manifestação cultural, mas também outras línguas amplamente utilizadas no Brasil, tais 

como as línguas de imigração, de sinais, de comunidades afro-brasileiras e línguas indígenas 

– o que possibilita uma melhor compreensão do alcance do direito à diversidade linguística 

no Brasil (SOARES, 2014). 

Nesse sentido, mesmo que o Artigo 13 da Constituição disponha sobre a 

oficialidade de uma língua, qual seja a portuguesa, os demais artigos constitucionais 

permitem uma interpretação mais abrangente. Daí a possibilidade de cooficializar uma outra 

língua que não a portuguesa não ser incompatível com a Constituição. Nas palavras de 

Evandro Morello, no caso de Santa Maria do Jetibá: 

 
A língua portuguesa é e continuará sendo a língua oficial nacional, não se 

permitindo contradizer tal regramento No entanto, por disposição constitucional, 

a comunidade e o município de Santa Maria do Jetibá/ES tem não só a faculdade 

mas também a o dever de adotar os meios necessários para proteger, de modo 

efetivo, os direitos culturais manifestados pela comunidade, sobretudo o idioma 

pomerano praticado no seio comunitário, adotando práticas e ações positivas em 

defesa de sua existência , valorização e difusão (MORELLO, E., 2015, p. 37). 

 

No que se refere à competência dos municípios para legislar sobre o tema, Evandro 

Morello traz apontamentos de Alexandre de Moraes (1998) sobre o princípio da 

predominância do interesse e seu papel na repartição de competências dentro da Federação. 

Nesse sentido, a competência dos municípios é regida pelo interesse local, o que inclui a 

proteção do seu patrimônio local. Nesse sentido, vale a transcrição dos incisos I e IX do 

Artigo 30 da Constituição Federal: “Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de 

interesse local; [...] IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (BRASIL, 1988)”.  

No entanto, em seu Artigo 24, inciso VII,86 a Constituição Federal confere aos 

Estados, à União e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre proteção ao 

patrimônio cultural e permanece silente sobre o papel dos entes locais. Evanadro Morello, 

 
86 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] VII - proteção 

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico” (BRASIL, op. cit.). 
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baseando sua justificativa nos ensinamentos de José Afonso da Silva (1999; 2001), aponta 

que aos municípios “cabem legislar suplementarmente à legislação federal e estadual no 

que couber (Art. 30, inciso I), vale dizer, naquilo em que se dá a eles possibilidade de atuar; 

esse aspecto está consignado no mesmo Artigo 30, inciso IX” (MORELLO, E., 2015, p. 

39). Assim, caberia aos entes locais uma competência para suplementar a legislação federal 

e estadual sobre matérias dispostas no Artigo 24 da Lei Maior. 

Com base no exposto, no que tange especificamente ao município de Santa Maria 

do Jetibá, a língua pomerana poderia ser caracterizada como patrimônio cultural de interesse 

preponderantemente local, o que outorgaria ao ente local legislar sobre a matéria e buscar 

o seu reconhecimento e proteção da forma mais abrangente possível. 

 
Resta claro também, a partir do texto da Constituição Federal e da Constituição 

do Estado do Espírito Santo, que o município de Santa Maria do Jetibá- ES, é ente 

federativo plenamente competente para legislar sobre a proteção e cooficialização 

da língua pomerana, por ser esta um patrimônio cultural de grande interesse local. 

Essa competência é adquirida pelo disposto no artigo 30, incisos I e IX c/c/ o 

artigo 216, inciso I e § 1º da CF. Todavia, em havendo outras legislações sobre a 

o mesmo objeto resultante de competências privativas da União e dos Estados, 

subsistirá a do Município somente quando observadas aquelas, ou melhor, quando 

com aquelas não colidir (Ibidem, p. 41). 

 

Assim, temos dois importantes instrumentos legais que fomentaram e encorajaram 

iniciativas de cooficialização por demais entes locais: a lei pioneira de São Gabriel da 

Cachoeira-AM (ANEXO 7.1)  e o parecer jurídico acima analisado de autoria de Evandro 

José Morello, de abril de 2009. Tanto a lei pioneira de São Gabriel da Cachoeira quanto a 

lei que cooficializou o Pomerano no município capixaba (ANEXO 7.2) são bastante 

similares. De fato, ao compararmos as leis de cooficialização dos municípios listados na 

Tabela 1 do item 3.3, vemos que a redação das leis é praticamente idêntica. Muitas leis de 

cooficialização costumam ser introduzidas por um artigo cuja redação é a seguinte (ou 

parecida): “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” (Cf. 

Lei 145/2002). 

Ao compararmos a lei pioneira de São Gabriel da Cachoeira (Lei nº 145/2002) a 

Lei de Santa Maria do Jetibá (Lei nº 1136/2009) e a última lei aprovada que temos 

conhecimento, qual seja, a que tornou cooficial a língua Mebêngôkre (Kayapó) em São 

Félix do Xingú no Pará (Lei nº 571/2019) (ANEXO 7.3), vemos que as leis são praticamente 

iguais. 

Todas as leis acima listadas colocam as mesmas obrigações aos municípios: prestar 

serviços de atendimento ao público nas repartições públicas na língua oficial e nas línguas 
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cooficializadas; todos os documentos produzidos pelo ente local de interesse público, bem 

como placas indicativas de ruas, praças e prédios públicos devem estar redigidos na língua 

oficial e na língua cooficial; e o estímulo ao aprendizado e uso da língua cooficializada nas 

escolas e meios de comunicação. 

Até o número de artigos – total de sete – é o mesmo em todos os dispositivos legais. 

As diferenças entre os três dispositivos legais destacados são mínimas. A Lei 145/2002, de 

São Gabriel da Cachoeira, se diferencia das demais por especificar, no seu Artigo 6º, que 

“o uso das demais línguas indígenas faladas no município será assegurado nas escolas 

indígenas”.87 De fato, isso se deve à singularidade do município amazonense que, segundo 

a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), é considerado uma das 

regiões de maior diversidade étnica e linguística da Amazônia, onde são falados 16 

idiomas.88 

As escolas indígenas buscam equilibrar disciplinas e conteúdos previstos na Base 

Nacional Comum Curricular (2017) com as especificidades do contexto cultural da 

comunidade indígena na qual está inserida. Buscam evitar a imposição de uma educação 

ocidentalizada oferecendo o ensino nas línguas indígenas; um calendário escolar adaptado 

às atividades rituais e cotidianas de cada contexto; a transmissão de conhecimentos 

tradicionais dentro da escola; e a participação da comunidade nas decisões dos objetivos da 

escola.89 

 
Os Povos Indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, 

intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária, conforme define a legislação 

nacional que fundamenta a Educação Escolar Indígena. Seguindo o regime de 

colaboração, posto pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), a coordenação nacional das políticas de Educação 

Escolar Indígena é de competência do Ministério da Educação (MEC), cabendo aos 

Estados e Municípios a execução para a garantia deste direito dos povos indígenas 

(FUNAI, 2015, p. 1).90 

 

Outra pequena diferença entre os três dispositivos legais destacados se encontra na 

Lei nº lei nº 571/2019 do município paraense que prevê um prazo de cinco anos para a 

adequação e implementação das práticas previstas na lei nos seus departamentos e entidades 

 
87 Segundo o Censo Escolar de 2015, existem 3,1 mil escolas indígenas, com um total de 232,108 estudantes e 20 

mil professores que atendem cerca de 305 etnias e que falam 274 línguas diferentes. Informações disponíveis 

em:<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_do

_censo_escolar_2015_matriculas.pdf>. Acesso em: 4 out. 2020. 
88 Disponível em: <https://foirn.org.br/memoria-e-cultura-povos-indigenas/>. Acesso em: 4 out. 2020. 
89 Informações disponíveis no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998). Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=26700>. Acesso 

em 4 out. 2020. 
90 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/educacao-escolar-indigena>. Acesso em: 4 out. 2020. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12315:educacao-indigena&catid=282:educacao-indigena&Itemid=635
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12315:educacao-indigena&catid=282:educacao-indigena&Itemid=635
https://foirn.org.br/memoria-e-cultura-povos-indigenas/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=26700
http://www.funai.gov.br/index.php/educacao-escolar-indigena
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locais. Como podemos observar, as leis objetos da presente pesquisa seguem o mesmo 

padrão, sendo praticamente cópias uma das outras. 

Outro aspecto curioso é a desproporção entre os municípios que cooficializaram 

línguas de imigração e municípios que cooficializaram línguas indígenas. Com base na 

figura abaixo, podemos observar que, na totalidade dos municípios brasileiros,91 0,4% 

possui línguas cooficializadas, dos quais 28% correspondem ao número de línguas 

indígenas e 72% ao de línguas de imigrantes. 

 

Gráfico 1 – Cooficialização de línguas indígenas e de imigração no Brasil 

Fonte: a autora, 2020. 

 

Podemos observar que o número de municípios que cooficializaram línguas de 

imigração é praticamente mais que o dobro do número de municípios que cooficializaram 

línguas indígenas no Brasil. Assim, chama atenção o fato de que somente sete municípios 

cooficializaram línguas indígenas, principalmente se formos levar em consideração que o 

processo de cooficialização pioneiro ocorre em 2002 a partir de demandas de comunidades 

indígenas. Fica claro que os processos que se seguiram à cooficialização em São Gabriel da 

Cachoeira centralizaram-se mais profusamente em línguas de origem europeia. 

É certo que o único grupo linguístico a ser citado explicitamente na Constituição 

de 1988 visando assegurar a proteção e o uso de sua língua materna é a comunidade de 

 
91 Segundo os dados do IBGE (2017) há um total de 5.570 municípios brasileiros. Informações disponíveis em:  

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama>. Acesso em: 3 out. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
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falantes de línguas indígenas. Podemos aventar essa como uma das justificativas para essa 

desproporção entre os números apresentados acima. Como as línguas de imigração não 

possuem uma garantia de proteção notória no diploma constitucional, justifica-se um maior 

engajamento e iniciativas por demandas de cooficialização por essas comunidades de 

falantes de línguas de origem europeias, heranças dos movimentos de imigração da segunda 

metade do século XIX e início do século XX. 

No entanto, importante sinalizarmos sobre, como bem aponta Mignolo (2003), a 

construção de um imaginário pautado no eurocentrismo. O autor discorre sobre o processo 

de colonização epistêmica ocorrida nos países colonizados que tolhe e impede um conjunto 

de narrativas, conhecimentos e subjetividades de populações subalternizadas. Trata-se de 

uma configuração histórica fundamentada na colonialidade do poder que criou uma 

geopolítica do conhecimento que subalterniza saberes, povos e culturas (Ibidem). 

Sabemos que a política de cooficialização busca a consolidação do plurilinguismo 

e do Direito Linguístico no Brasil, promovendo o reconhecimento de comunidades que 

foram marginalizadas por séculos. Nada obstante, o imaginário permeado pela 

colonialidade que coloca valores, culturas, línguas e conhecimentos produzidos pela Europa 

ocidental como sendo os únicos legítimos é um processo de séculos e bastante subjetivo que 

ainda se mantém presente. Daí, mesmo que essa não seja uma justificativa clara para o 

número díspar acima relatado, é importante sempre nos questionarmos, enquanto ex-

colônia, o quanto nossas atitudes e nossas políticas públicas ainda podem estar refletindo 

esses valores.92 

Em que pese as ponderações feitas neste capítulo no que tange à fragilidade da 

competência dos municípios em legislar sobre a matéria de cooficialização, as nossas 

observações sobre a redação das leis em foco e como o processo se concentrou muito mais 

em línguas de imigração do que em línguas indígenas, é certo que a política contribuiu para 

que falantes de línguas minorizadas começassem a reivindicar o direito ao uso de suas 

línguas em contextos públicos e oficiais. Conforme ressalta Castelano Rodrigues (2018), o 

movimento de cooficialização de línguas por entes locais acaba por ser uma importante 

ferramenta de “produção da garantia de direitos linguísticos no espaço nacional” (Ibidem, 

p. 35). 

 
92 Vale a menção do projeto de Lei 3074/19, já mencionado no presente capítulo no item 2.1, que visa a 

cooficialização de línguas indígenas em municípios que possuem comunidades indígenas. Tal projeto, caso 

sancionado, poderia dirimir essa diferença entre municípios que cooficializaram línguas alóctones e municípios 

que cooficializarm línguas autóctones. 
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Assim, ao buscarmos dialogar com os aspectos teóricos do Direito Linguístico 

apresentados no capítulo anterior, vemos incidir sobre essa política o princípio da 

territorialidade, uma vez que o direito ao uso da língua está circunscrito ao território dos 

municípios que optaram por tornar uma outra língua, que não a portuguesa, como oficial. 

Ao cogitarmos sobre os grupos de falantes que iniciaram a inciativa em tela, vemos que 

podemos identificar claramente os indivíduos, assim trata-se de Direitos Linguísticos 

coletivos. 

Portanto, após um elaborado processo de busca por uma justificativa legal para que 

essas leis pudessem ser promulgadas, é preciso que os órgãos municipais elaborem políticas 

públicas para a sua implementação e que essas leis não virem lei morta. No entanto, muitos 

elementos interferem na execução ou não desses dispositivos legais e, portanto, no 

funcionamento da oficialização. 

Em busca de entender a real eficácia das leis de cooficialização, é importante 

analisarmos e compararmos experiências de entes locais. Na literatura, é possível encontrar 

trabalhos que apontam as dificuldades enfrentadas na implementação de tais políticas e 

mostram análises específicas voltadas às realidades locais às quais os pesquisadores se 

dedicam.  Faremos uma comparação desses estudos para examinar e identificar os 

problemas e acertos vividos por essas comunidades. Nossa análise parte dos estudos de 

Castelano Rodrigues (2019), Fabiana Silva (2013) e Gomes (2013) sobre a situação do 

Tukano, do Nheengatu e do Baniwa em São Gabriel da Cachoeira93 e de Küster (2015) e 

Letícia Rodrigues (2018) sobre o Pomerano em Santa Maria do Jetibá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Importante destacarmos que além das três línguas indígenas Tukano, Nheengatu e Baniwa, em novembro de 

2017 foi promulgada a lei nº 0084 que dispõe sobre a cooficialização da Língua Yanomami no município de São 

Gabriel da Cachoeira (ANEXO 7.4). No entanto, essa disposição legislativa não fará parte da nossa análise uma 

vez que, conforme já explicado no item 2.1 do presente trabalho, nosso estudo visa traçar um paralelo entre 

instrumentos legais pioneiros que encorajam e serviram de parâmetros essenciais para a propagação e 

disseminação das políticas de cooficialização. No caso das línguas indígenas a Lei nº 145/2002 de São Gabriel 

da Cachoeira, e no caso de línguas de imigração, a Lei nº 1136/2009 de Santa Maria do Jetibá. 
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4  CAPÍTULO 3 – DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE LEIS DE COOFICIALIZAÇÃO 

EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

Neste capítulo, buscaremos compreender como as línguas cooficializadas, no caso 

as línguas indígenas (Tukano, Baniwa e Nheengatu) e a língua de imigração (Pomerano), 

estão sendo inseridas, respectivamente, no contexto político-administrativo dos municípios 

de São Gabriel da Cachoeira e Santa Maria de Jetibá. Ambos os municípios são importantes 

marcos para a política de cooficialização no Brasil: São Gabriel da Cachoeira (SGC), no 

estado do Amazonas, por ter sido pioneiro na promulgação da lei de cooficialização das 

línguas indígenas, em 2002 (Lei 145 de 11 de dezembro de 2002 e sua regulamentação na 

Lei 210 de 31 de outubro de 2006) e Santa Maria de Jetibá (SMJ), no estado do Espírito 

Santo, por ter sido objeto do parecer jurídico (MORELLO, E., 2015) que serviu de 

parâmetro para que outros municípios buscassem cooficializar línguas de imigração (Lei 

1136 de 26 de junho de 2009). Também é interessante traçarmos um paralelo dos 

desdobramentos das políticas que visam as línguas dos povos originários e políticas que têm 

por objetivo línguas de origem europeia, levando em consideração os números apresentados 

no capítulo anterior (Gráfico 1). 

Dedicamo-nos, então, a partir do trabalho de Castelano Rodrigues (2018) e através 

das pesquisas localmente realizadas por Fabiana Silva (2013) e Gomes (2013) sobre a 

situação do Tukano, do Nheengatu e do Baniwa em São Gabriel da Cachoeira (AM) e de 

Letícia Rodrigues (2018) e Küster (2015) sobre o Pomerano em Santa Maria de Jetibá (ES), 

a verificar como ou o que está sendo feito para a valorização, manutenção e reprodução 

dessas línguas nos setores públicos e privados dos mencionados municípios. 

 

4.1  A cooficialização do Nheengatu, Tukano e Baniwa em São Gabriel da Cachoeira – AM 

 

São Gabriel da Cachoeira é um município do estado do Amazonas, situado na 

região noroeste da Amazônia brasileira, cujos limites abrangem os municípios de Santa 

Isabel do Rio Negro e Japurá, além de fazer fronteira com os países Colômbia e Venezuela. 

A cidade se encontra a 852 quilômetros de Manaus, a capital do Estado do Amazonas, e 

está localizada na bacia hidrográfica do Rio Negro, região conhecida como Alto Rio Negro, 

e chamada de “Cabeça de Cachorro” justamente pela forma como se vê no mapa: 
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Figura 1 – Mapa do município de São Gabriel da Cachoeira 

 
Fonte: Wikipedia, 2011. 

 

Segundo o último censo realizado pelo IBGE (2010), a população de São Gabriel 

da Cachoeira era de 37.896 pessoas,94 sendo que 76,6% se autodeclaravam indígenas.  O 

município possui um território com mais de 109 mil quilômetros quadrados que se divide 

em “sede”, que corresponde ao centro político, administrativo e comercial do município , e 

o “interior”, onde estão localizadas as terras indígenas por onde se distribuem mais de 750 

comunidades (CASTELANO RODRIGUES, 2019). 

De acordo com Fabiana Silva (2013), nessa região são faladas mais de vinte línguas 

pertencentes a cinco famílias linguísticas distintas que compõem a região do Alto Rio 

Negro, predominantemente de acordo com a calha dos rios. São elas: Tukano Oriental, 

Aruak, Nadahup, Yanomami e Tupi-Guarani:95 

 
94 Conforme demonstrado na Tabela 1 do capítulo anterior, esse número atualmente é um pouco mais alto. Com 

base nos cálculos de crescimento populacional dos municípios brasileiros elaborados pelo próprio IBGE, estima-

se que em 2020 seriam cerca de 46.303 pessoas em São Gabriel da Cachoeira. Informações disponíveis em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/sao-gabriel-da-cachoeira/panorama>. Acesso em: 13 out. 2020. 
95 Fabiana Silva (2013) traz em seu trabalho uma tabela adaptada por Pacheco (2012) a partir dos estudos de 

Cabalzar  & Ricardo (2006) que apresentam quatro famílias linguísticas e para se referir à língua Nadahup 

preferem o termo Maku. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/sao-gabriel-da-cachoeira/panorama
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A distribuição dessas cinco famílias demonstra a divisão da região entre os 

chamados “povos do rio” e “povos da floresta”. Os Povos dos Rios falam as línguas da 

família Tukano Oriental (concentrando-se no Rio Uaupés e seus afluentes), da família 

Aruak (distribuindo-se ao longo do rio Içana e seus afluentes) e a família Tupi-Guarani. Os 

Povos da Floresta falam línguas das famílias Maku/Nadahup e Yanomami (SILVA, F., 

2013). 

 
As distinções entre grupos linguísticos e práticas de casamento na região do Alto 

Rio Negro, torna saliente a divisão entre Povos do Rio, as famílias linguísticas 

Aruak e Tukano Oriental, e Povos da Floresta, os Nadahup. Enquanto os Povos 

da Floresta localizam-se nos interflúvios dos rios, longe dos grandes rios e tem 

como principal atividade de subsistência a caça, os Povos dos Rios localizam suas 

comunidades ao longo dos principais cursos dos rios e tem como atividades de 

subsistência a pesca e o plantio de mandioca. No entanto não se pode generalizar 

essa divisão a todos os grupos do Alto Rio Negro (Ibidem, p. 66). 

 

De fato, a área do Uapés é conhecida pelo multilinguismo reforçado e preservado 

devido à organização dos povos indígenas Tukano e Aruak em fratrias patrilineares 

exogâmicas. A regra de descendência é patrilinear, ou seja, o pertencimento ao grupo 

linguístico e, consequentemente, ao sib e fatria96 ocorre por meio do pai. E o casamento 

deve ocorrer ainda entre unidades sociológicas exogâmicas que variam de acordo com as 

famílias linguísticas. Ou seja, um homem deve falar a mesma língua do seu pai – fazer parte 

do mesmo grupo linguístico – e deve se casar com uma mulher que fale uma língua diferente 

– que pertença a outro grupo linguístico. As crianças irão aprender a língua da mãe, mas 

farão parte do grupo linguístico do pai. Com isso, as crianças irão crescer num ambiente 

multilíngue. 

 
A área do Uaupés, onde a língua Tukano é a língua franca, é conhecida pelo 

multilinguismo baseado na regra de exogamia linguística em que um homem deve 

casar com uma mulher que fale uma língua diferente da dele, tendo preferência a 

prima cruzada patrilateral. O ato de casar-se com alguém da mesma língua é 

considerado como incesto. Desse modo, embora, os grupos da família linguística 

Nadahup sejam vizinhos e mantenham relações sociais e econômicas com os do 

grupo Tukano e Aruak, eles não fazem parte do sistema de casamento do Uaupés. 

Diante disso, os Nadahup e os não indígenas não são considerados multilíngues 

(SORENSE, 1967; STENZEL, 2005; BRUNO, 2010). Como resultado do 

multilinguismo reforçado pela exogamia baseada na língua, as crianças crescem 

em ambientes bilíngues e numa comunidade multilíngue. Elas aprendem 

primeiramente a língua da mãe – que é a língua do seu cotidiano - mas a língua 

 
96 “O SIBS (GOLDMAN apud FARIA, 2007), é definido como grupos de descendência unilinear, cujos membros 

se consideram descendentes de ancestrais comuns, mas não podem estabelecer uma relação genealógica real. Ele 

também estabelece diferenciações entre tribo e fratria. Tribo refere-se mais ou menos a uma identidade comum 

de língua, descendência e costumes. E Fratria, é uma associação de sibs que estão ligados por regras de exogamia, 

pela residência comum ao longo do mesmo rio, por uma tradição de origem e descendência comuns, por uma 

ordem de hierarquia que confere a cada sib seu lugar na escala social e, finalmente, por uma série de cerimônias, 

tanto solene quanto seculares” (GOMES, 2013, p. 61). 
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que identifica o grupo linguístico é a língua do pai. Em cada grupo os homens 

usam a língua local, que é herdada de seus pais, porém as mulheres casadas falam 

outras línguas, de acordo com o grupo onde nasceram. Elas têm sua própria língua 

paterna, diferente da língua de seu marido e mantêm diálogos com outras 

mulheres, cada uma com sua própria língua de origem (BRUNO, 2010). Dessa 

forma, a língua é o elemento extremamente importante para as regras de 

casamento e identificação do grupo étnico e é a língua paterna que funciona como 

indicador de um grupo patrilinear e linguístico (SILVA, F., 2013, p. 63). 

 

Como podemos observar no trecho transcrito acima, nesse ambiente multilíngue, o 

Tukano se converteu em uma verdadeira língua franca entre os povos da região do rio 

Uaupés, uma vez que serve de meio de comunicação entre falantes de línguas diferentes. 

Também, em quase toda a extensão da região do Alto Rio Negro, o Nheengatu97 é a língua 

mais falada e também a mais frequente entre os habitantes da sede, depois do Português. 

Dentre as línguas do grupo Aruak, o Baniwa é a mais utilizada, ainda que seja menos 

utilizada do que o Tukano e o Nheengatu na sede do município (GOMES, 2013). 

A rica experiência multilíngue dos povos indígenas do Alto Rio Negro não envolve 

somente línguas autóctones, mas também línguas estrangeiras, como o Espanhol. De fato, 

a circulação do Espanhol em SGC se dá por conta de um intercâmbio constante entre 

indivíduos pertencentes a diferentes países que habitam essa região – uma vez que o 

município está na faixa de fronteira com a Colômbia e a Venezuela – e também pela 

existência de etnias que ultrapassam as fronteiras dos Estados nacionais (Ibidem; 

CASTELANO RODRIGUES, 2019). 

A nossa breve descrição do cenário multilíngue da região do Alto Rio Negro não é 

suficiente para abarcar toda a complexidade relacionada às questões sociais, culturais e 

políticas que permeiam o local. Nosso intuito foi apresentar o contexto linguístico-cultural 

que serviu de base para a criação da Lei de Cooficialização das Línguas Tukano, Nheengatu 

e Baniwa. Com efeito, a partir da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (LDB),98 abriu-se um espaço para o surgimento de escolas 

 
97 “A Língua Geral ou nheengatu é uma forma simplificada do Tupi antigo, falado em grande parte do Brasil nos 

primeiros séculos da colonização portuguesa, e que foi adaptado e amplamente difundido pelos missionários 

jesuítas. Com o tempo e o predomínio do português como língua nacional, a Língua Geral foi perdendo terreno. 

Porém, continua viva e muito usada na calha do rio Negro, em seu curso médio e alto, inclusive em São Gabriel, 

e em alguns de seus afluentes, como no baixo Içana e no rio Xié” (CABALZAR; RICARDO, 2006, p. 32). 
98 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394) foi promulgada em dezembro de 1996 e 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional desde a educação infantil até a educação superior. A LDB 

menciona a educação indígena explicitamente assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem, reproduzindo a norma contida na Constituição Federal de 1988. 

As diretrizes educacionais prescrevem, como dever estatal, a oferta de uma educação bilíngue e intercultural 

capaz de fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Para que isto 

possa ocorrer, a LDB aponta a necessidade em articular sistemas de ensino para a construção de programas 

integrados de ensino e pesquisa, que tenham a participação das comunidades indígenas na sua produção. O 

dispositivo ainda prevê a formação de pessoal especializado para nessa área e a elaboração e publicação de 
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interculturais bilíngues nas comunidades indígenas e é justamente nesse contexto que 

começa a se desenvolver a ideia da cooficialização. 

A proposta de cooficialização nasceu a partir de discussões sobre políticas 

educativas e linguísticas durante o primeiro curso de Magistério Indígena, realizado em 

SGC entre 1998 e 2002. O curso, que visava atender às demandas da LDB por uma educação 

intercultural bilíngue, foi organizado pela Federação de Organizações Indígenas do Rio 

Negro (FOIRN),99 pela prefeitura de SGC e teve a assessoria do Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento de Política Linguística (IPOL) (CASTELANO RODRIGUES, 2019). 

A partir dos relatos de diferentes sujeitos que participaram das discussões iniciais 

para a apresentação do projeto de lei – dentre eles, vereadores e vereadoras à época – 

analisados por Fabiana Silva (2013), podemos perceber que a proposta surge fundamentada 

por uma vontade coletiva, fruto dos espaços de diálogos e reflexões criados dentro do curso 

de Magistério Indígena. 

 
A proposta foi levada ao 12º Congresso Anual dos Conselheiros da FOIRN 

realizado em 24 de janeiro de 2000. Na ocasião estavam presentes 195 delegados 

das 34 entidades constitutivas da Federação que, por unanimidade, aprovaram a 

ideia, partindo, assim, para a elaboração do projeto de lei que contou com a 

assessoria do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística 

– IPOL. A instituição, que auxiliava o curso de formação de professores, teria 

também participado do projeto de regulamentação. [...] O projeto pronto foi 

encaminhado por um vereador indígena a Câmara de Vereadores e aprovado em 

11 de dezembro de 2002, tornando-se, assim, um instrumento legal. As discussões 

anteriores à aprovação não apresentaram nenhum grupo que opinasse contra a 

proposta de lei, agilizando assim o processo de aprovação [...] (Ibidem, p. 74). 

 

A escolha das línguas Nheengatu, Tukano e Baniwa para a cooficialização ocorre 

por terem sido consideradas as três línguas mais faladas da região a partir de “um 

levantamento por uma pesquisadora do Instituto Socioambiental (ISA) a fim de encontrar 

as línguas mais faladas na região” (Ibidem, p. 76). O ISA é uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP – com sede em São Paulo (SP) e possui uma das suas 

subsedes em SGC (AM).  O Instituto tem por objetivo a busca por soluções de forma 

integrada em prol da defesa dos direitos socioambientais, tendo como uma das suas linhas 

de ação a pesquisa e documentação de informações socioambientais.100 

 
materiais didáticos específicos e diferenciados (BRASIL, 2002).  

99 Fundada em abril de 1987, a FIORN é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos com sede em 

SGC-AM. Com base no seu estatuto social, tem como objetivos:  promover ações que garantam o cumprimento 

dos direitos constitucionais assegurados aos povos indígenas; promover a cultura e o desenvolvimento 

socioeconômico das comunidades indígenas do Rio Negro, dentre outros. Informações disponíveis em: 

<https://foirn.org.br/wp-content/uploads/2019/05/NOVO-ESTATUTO-SOCIAL_ALTERADO-NA-III-ASS-

EXTRA-.-DA-FOIRN_2019.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020. 
100 Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa>. Acesso em: 14 out. 2020. 

https://foirn.org.br/wp-content/uploads/2019/05/NOVO-ESTATUTO-SOCIAL_ALTERADO-NA-III-ASS-EXTRA-.-DA-FOIRN_2019.pdf
https://foirn.org.br/wp-content/uploads/2019/05/NOVO-ESTATUTO-SOCIAL_ALTERADO-NA-III-ASS-EXTRA-.-DA-FOIRN_2019.pdf
https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa
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O projeto de lei de cooficialização foi aprovado em 11 de dezembro de 2002 e se 

converteu na Lei nº 145/2002, cuja regulamentação se deu somente em 31 de outubro de 

2006, na Lei nº 210. Essa lei teve o intuito de criar instrumentos e elaborar ações para que 

a lei de 2002 pudesse ser colocada em prática (GOMES, 2013). 

 
A Regulamentação oferece subsídios para que a Lei n. 145 possa ser 

implementada, revertendo o quadro de negação das línguas indígenas impostas 

pelo Estado colonial português. Abre, dessa maneira, espaço para que o uso das 

línguas indígenas tenha livre circulação por toda a região e seus falantes possam 

utilizá-las sem qualquer constrangimento. Falar a língua indígena e exigir ser 

entendido é um dos procedimentos previstos na lei de cooficialização. Dessa 

forma, as instituições públicas e privadas devem prestar seus serviços na língua 

oficial e nas línguas cooficiais, tendo o poder executivo municipal o prazo de 

cento e oitenta dias a partir da regulamentação para prestação de serviços na 

modalidade oral e um ano para a prestação de serviços na modalidade escrita 

(SILVA, F., 2013, p. 82). 

 

A Lei 210/2006 contém dez artigos que especificam os procedimentos que tanto o 

setor público quanto o setor privado deveriam realizar para que o que fora determinado na 

Lei 145/2002 fosse concretizado. Conforme vimos na citação acima, o instrumento legal 

também determina prazos para a execução das medidas e até sanções para casos de 

discriminação linguística no município.  

A regulamentação de 2006 obriga o município de SGC a: prestar serviços de 

atendimento público nas repartições públicas na língua oficial e nas três línguas cooficiais; 

produzir documentação pública – inclui também documentos de interesse público, como 

editais, sinalização pública da cidade, placas de trânsito – e campanhas publicitárias na 

língua oficial e nas línguas cooficiais; contratar funcionários com domínio oral e escrito das 

línguas cooficiais para os órgãos municipais e órgãos estaduais e federais com sede em 

SGC; realizar concursos públicos em que seja exigido do candidato a proficiência na língua 

oficial e em pelo menos uma língua cooficial.  

A lei também coloca como dever do ente local o incentivo e apoio ao uso das 

línguas cooficiais no sistema educacional, assegurando a contratação e capacitação de 

docentes nas três línguas cooficiais, bem como a produção de material didático nas quatro 

línguas. Uma vez que o foco da lei visa, prioritariamente, assegurar o uso e circulação das 

línguas, principalmente na sede do município, os meios de comunicação também devem ser 

obrigados a contemplar, na sua programação diária, as línguas cooficiais. No caso das 

pessoas jurídicas, o instrumento prevê a necessidade de um corpo de tradutores no 

município. 
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Entre todas as determinações acima destacadas, propomo-nos a analisar101 alguns 

pontos principais da referida lei, como forma de examinar suas estratégias de manutenção, 

reprodução e valorização das línguas indígenas, com a intenção de verificar a real situação 

das línguas cooficiais no município de São Gabriel da Cachoeira. 

No que tange ao atendimento público nas repartições, Gomes (2013) afirma que 

não há funcionários suficientes e que não houve concursos nem contratação de funcionários 

com o objetivo de cumprir as demandas das comunidades e nos lugares em que é possível 

receber atendimento em alguma das três línguas cooficiais, esse serviço se dá por uma 

presença casual de funcionários falantes dessas línguas e não pelo cumprimento daquilo que 

fora idealizado pela lei. 

No setor privado, também há predominância da comunicação em Português no 

atendimento ao público. Os bancos, por exemplo, não possuem pessoal habilitado para 

atender ao público nas línguas cooficializadas e, no comércio, de maneira geral, só se utiliza 

umas das línguas cooficiais quando o falante identifica algum parente, amigo ou conhecido 

trabalhando ou comprando no estabelecimento (Ibidem). 

Com relação à produção de documentação pública, Gomes observa que as 

campanhas publicitárias institucionais e privadas, assim como os documentos expostos em 

órgãos públicos, são todos em língua portuguesa. A pesquisadora ressalta que “na UFAM, 

SEMEC, Biblioteca Municipal, FOIRN, IFAM/SGC, Colégio São Gabriel e ISA há 

materiais publicados nas três línguas” (Ibidem, p. 103). No que concerne à produção de 

documentos de interesse público, importante destacarmos a recente iniciativa da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), que através do projeto de extensão 

InformaSus, vem promovendo a disseminação de informações sobre a pandemia do 

Coronavírus (CASTELANO RODRIGUES, 2020). 

Tendo em vista a necessidade de levar informações sobre a Covid-19 aos povos 

indígenas do Rio Negro, o Instituto Socioambiental (ISA), em parceria com a Prefeitura do 

município de São Gabriel da Cachoeira, publicou a cartilha “Coronavírus (Covid-19).102 

Tome cuidado, parente!”. A cartilha foi traduzida para as línguas Baniwa, Nheengatu, 

 
101 Para essa análise, usaremos o retrato linguístico de São Gabriel da Cachoeira e os efeitos das leis promulgadas 

pelo ente local que as autoras Fabiana Silva (2013) e Gomes (2013) apresentaram em suas investigações. 
102 A UFSCar criou um site chamado InformaSus voltado para a divulgação dessa cartilha e de vários outros 

estudos relacionados à covid-19. Informações disponíveis em:< https://www.informasus.ufscar.br/sobre-o-

projeto/ >. Acesso em: 15 out. 2020. Todas as cartilhas estão disponíveis para download entre as publicações 

do portal ISA, onde também é possível encontrar dados sobre o mapeamento do avanço da covid-19 em terras 

indígenas. Informações disponíveis em: <https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-

isa/coronavirus-covid-19-tome-cuidado-parente>. Acesso em: 15 out. 2020. 

https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/coronavirus-covid-19-tome-cuidado-parente
https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/coronavirus-covid-19-tome-cuidado-parente
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Tukano, Dâw e Hupdá. É o primeiro material publicado em línguas indígenas sobre o tema 

(CASTELANO RODRIGUES, 2020). 

O documento foi desenvolvido em uma linguagem acessível e com muitas 

ilustrações para explicar as formas de contágio, sintomas, medidas de proteção e quais são 

os grupos de risco. A cartilha ainda traz alertas sobre as fake news disseminadas por 

aplicativos de mensagens (Ibidem) Segue abaixo capa da cartilha traduzida para o 

Nheengatu: 

 

Figura 2 – Capa da cartilha de cuidados com a Covid-19 em língua Nheengatu 

 
Fonte: ISA, 2020. 

 

No que concerne às sinalizações nos lugares públicos, a pesquisadora Fabiana Silva 

(2013) observou que o uso das línguas cooficiais se restringe a saudações em poucas placas 

localizadas em lugares específicos como o aeroporto, o Colégio São Gabriel e a Maloca.103 

No caso da Maloca e do aeroporto, também há a presença do Inglês e do Espanhol. 

No caso dos meios de comunicação, também há o predomínio do Português. Existe, 

no município, uma rádio local que faz uso das línguas indígenas para transmissão de recados 

e notícias de interesse público, mas a programação regular é realizada em Português. Esse 

fato fica mais marcante ao nos referirmos a outros veículos de comunicação, como jornais 

impressos e outdoors. 

 
103 A Maloca, para diversos povos indígenas do Rio Negro, é uma construção tradicional que funciona como 

morada de uma família. Também na visão indígena rionegrina, a maloca representa o mundo e também precisa 

ser cuidada para que todos os seres possam viver em harmonia. O caso das malocas presentes na sede do 

município de SGC difere um pouco da perspectiva de morada de uma família nuclear, pois sevem como espaços 

de encontro e convivência de indígenas de diferentes etnias e é também onde se realizam festas e feiras de 

artesanato- muito visitadas por turistas (CASTELANO RODRIGUES, 2019). 
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Conforme o artigo 2º §3º E-I, os veículos de comunicação (rádios, jornais, vídeo, 

escritos locais, outdoors, carros volantes de publicidade) terão, também, de 

contemplar na sua programação diária as línguas cooficiais com um prazo de três 

anos a partir da regulamentação da Lei. A legislação de línguas cooficiais 

influenciou, a princípio, a utilização da rádio local nas línguas indígenas, mas 

atualmente não está sendo mais realizadas as programações nas línguas. Em 

conversas informais com funcionários do setor de comunicação da FOIRN, foi 

comentado que a transmissão em línguas indígenas acontece para algumas 

comunidades quando se tem informações ou recados a serem passados. Os 

próprios boletins informativos da FOIRN são escritos em português, salvo o nome 

do boletim. Na mesma instituição há uma loja com produtos artesanais indígenas, 

entretanto, as placas com a descrição dos produtos estão em português (SILVA, 

F., 2013, p. 93). 

 

No que se refere ao cenário educacional, Gomes (2013) alerta que as línguas 

cooficializadas não estão presentes de modo efetivo em nenhuma das cinco escolas públicas 

da sede do município de SGC. Importante destacarmos parte da entrevista realizada pela 

pesquisadora Gomes e o coordenador regional da Secretaria de Estado de Educação do 

município de SGC: 

 
logo que foi regulamentada a lei de cooficialização somente o colégio São Gabriel, 

Inês Penha e o Dom Bosco tiveram o ensino de uma ou/as duas das três línguas 

cooficiais só por um certo tempo e hoje em dia não há mais. Essa realidade se faz 

presente hoje, em virtude de não haver incentivo dos órgãos públicos para que 

essa lei permaneça na prática (Ibidem, p. 105). 

 

Importante mencionarmos que, no interior do município, temos a presença de 

escolas indígenas onde a língua de instrução é a língua indígena, sendo o Português tratado 

como segunda língua (CASTELANO RODRIGUES., 2019). Tal possibilidade foi uma 

conquista possibilitada pelo disposto na Constituição Federal de 1988 e pela LDB (1996), 

que asseguram a educação indígena. No intuito de implementar o modelo previsto pela 

LDB, cria-se, em 1998, o Magistério Indígena, organizado pela Secretaria de Educação do 

município de SGC104
 e com o apoio da FOIRN e da Universidade Federal de Amazonas 

(UFAM). 

 
Com a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação ao lado da 

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a pareceria da Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), o curso de Magistério formará novos professores que 

lecionarão nas escolas municipais das comunidades indígenas. A concepção 

pedagógica assumida no curso é o Ensino via Pesquisa que tem como ponto 

principal o currículo aberto que se estrutura a partir das problemáticas trazidas 

pelos discentes. Tais problemas serão respondidos através de pesquisas realizadas 

pelos próprios alunos. Um dos objetivos do curso é a da Equipagem das línguas 

 
104 Conforme aponta Castelano Rodrigues (2019) A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino 

(SEDUC) continua oferecendo cursos de formação complementar para os professores atuarem nas 

comunidades e aldeias indígenas. Em 2019, 52 profissionais ofereceram cursos a 673 professores que atuam 

em alguns municípios do amazonas. 
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indígenas envolvidas incluindo as línguas cooficiais, denominadas no curso como 

Língua de Instrução (SILVA, F., 2013, p. 99-100). 

 

Alguns anos depois, visando colaborar com a implementação da Lei nº 145/2002, 

teve início na UFAM o curso de “Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e 

Desenvolvimento Sustentável” com uma metodologia baseada no aprendizado por meio de 

pesquisas e aulas nas aldeias. 

 
O curso de Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento 

Sustentável também se dá através do Ensino via Pesquisa que prioriza o contexto 

educacional local e os interesses dos participantes. A proposta metodológica 

integra ensino, pesquisa e extensão, construindo seu currículo ao longo do curso, 

refletindo as preocupações e interesses dos grupos indígenas inseridos no processo 

de formação. O curso surgiu a partir de discussões sobre a Universidade dos Povos 

Indígenas do Rio Negro em maio de 2005 e articula conhecimentos indígenas e 

não indígenas e intercultural. A Licenciatura ocorre semestralmente nos meses de 

férias e recessos escolares dos alunos, o que permite conciliar as atividades 

docentes nas escolas com as atividades do curso, uma vez que os discentes do 

curso são professores indígenas. A Licenciatura habilitará 

professores/pesquisadores para atuarem nas escolas indígenas diferenciadas, 

sendo capazes de desenvolver projetos que visem a sustentabilidade das 

comunidades indígenas (Cf. ibidem). A primeira turma do curso de Licenciatura 

colará grau muito em breve e já podemos contar com alguns resultados do curso 

(Ibidem, p. 100). 

 

No entanto, conforme sinaliza o ISA, o curso sofreu um corte de 70% das verbas 

públicas e, no ano de 2019, não foi repassado nenhum recurso para a Licenciatura Indígena. 

Há ainda o fato dos alunos que concluíram a graduação nas turmas de 2014 e 2015 ainda 

estarem aguardando colação de grau.105 Assim, podemos perceber que surgiram iniciativas 

após a promulgação da Lei de Cooficialização, mas, por vezes, não foram devidamente 

regulamentadas. 

A Lei 210/2006 criou o Conselho Municipal de Política Linguística que teria a 

função de acompanhar, orientar e fiscalizar a aplicação dos dispositivos contidos na 

mencionada lei. Seria constituído por instituições municipais, estaduais, federais, 

associações de comerciantes e organizações não governamentais e teria 60 dias para iniciar 

suas atividades. No entanto, esse Conselho nunca chegou a ser formado (SILVA, F., 2013). 

 
105 “Além disso, aproximadamente 140 estudantes que concluíram os quatro anos da graduação nas turmas de 2014 

e 2015 ainda estão aguardando a colação de grau. Os alunos formados pretendem atuar na rede pública de 

Educação, como professores em suas comunidades, mas estão sendo prejudicados por não terem o diploma em 

mãos, mesmo tendo defendido seus trabalhos de conclusão de curso (TCC). Os alunos indígenas denunciam o 

descaso e o preconceito. ‘É muita falta de respeito com as turmas que já defenderam o TCC e com os aprovados 

no processo seletivo que estão esperando o início do curso. Se fosse com eles (brancos) será que iriam esperar 

tanto tempo? Será que isso está acontecendo só porque somos indígenas? Nós merecemos respeito!’, critica 

Carmem Menezes, moradora do distrito de Taracuá, Terra Indígena Alto Rio Negro, baixo rio Uaupés” 

(RADLER, 2020, n.p.). Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-

aula-e-sem-diploma>. Acesso em: 16 out. 2020. 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-aula-e-sem-diploma
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-aula-e-sem-diploma


92 

 

O processo de implementação da lei que cooficializa as línguas Tukano, Nheengatu 

e Baniwa apresenta ainda um outro desafio que é a escrita das línguas. As línguas indígenas, 

assim como qualquer língua, apresentam variações dialetais e são línguas historicamente 

orais, mas a oficialização dessas línguas implicaria a necessidade de materiais escritos.  De 

fato, a elaboração de uma ortografia da língua significa escolher uma variante que se 

sobreporia às demais. 

 
A escolha por uma variante linguística para cada uma das línguas cooficializadas 

poderá levar benefícios ao grupo mais próximo da variante escolhida. Temos, 

então, conforme Dias (2002) a ideologia da unificação carregada de valores como 

a uniformidade, a rigidez, a estabilidade; contrastando com a dinamicidade, a 

variabilidade e a flexibilidade de uma língua caracterizada como língua oral, que 

possibilitam a preservação de um contexto rico em sua diversidade, como as 

línguas indígenas (SILVA, F., 2013, p. 95). 

 

Assim, podemos observar que as dificuldades não se resumem apenas à atuação 

dos setores públicos e privados em fazer cumprir os dispositivos legais, mas sim a própria 

ideia e espírito da cooficialização parece colidir com os critérios tradicionais de 

padronização das línguas que foram cooficializadas. 

Nesse âmbito, interessante trazermos uma entrevista realizada pelo professor Gean 

Damulakis, no final de 2017, no blog do Departamento de Linguística e Filologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com três pesquisadoras de universidades 

públicas brasileiras que se dedicam ao estudo de línguas minorizadas. Dentre elas, 

destacamos Kristine Sue Stenzel (DLF/UFRJ) que pesquisa línguas indígenas da família 

Tukano e atua em SGC. Quando perguntada sobre os desafios para a implementação da lei, 

a pesquisadora responde: 

 
Bem, nos quinze anos desde a cooficialização houve algum investimento na área 

de ensino das línguas e na formação de tradutores. Mas ainda falta muito para 

atingir as metas gerais previstas pela lei. Há dificuldades técnicas ainda não 

resolvidas, por exemplo, ainda carecemos de ortografias unificadas para essas 

línguas – há detalhes e questões ainda sendo discutidos. Além disso, há poucos 

bons materiais de ensino das línguas como L1 e L2 (cujas metodologias são bem 

diferentes) e poucos professores treinados para ensiná-las. As dificuldades de 

oferta de serviços multilíngues e de tradução de documentos oficiais decorrem em 

parte dessas lacunas técnicas, e em parte por questões financeiras e de gestão de 

recursos. Acredito que é preciso muito tempo e investimento ainda para efetivar 

a lei como foi idealizada (DAMULAKIS, 2017, n.p.). 

 

Com base nos estudos que apresentamos nesse capítulo, podemos aferir que os 

instrumentos legais criados para garantia dos direitos linguísticos das comunidades 

indígenas há séculos marginalizadas em SGC não funcionam como deveriam. Apesar de 

vermos alguns avanços, como a cartilha sobre a Covid-19 e os cursos de formação de 



93 

 

professores indígenas, é certo que os serviços públicos e os entes privados não estão agindo 

em conformidade com as leis de cooficialização, tanto a Lei nº 145/2020 quanto a Lei nº 

210/2006 que regulamentou a anterior. 

Castelano Rodrigues (2019) chega a afirmar que ambas as leis se tornaram letra 

morta no município, principalmente no que diz respeito a área chamada de “sede”. Para 

corroborar seu argumento, a professora traz um documento de julho de 2017, em que o 

FIORN, ao listar alguns dos temas prioritários para o Plano Plurianual do Município de São 

Gabriel da Cachoeira, destacava a necessidade de “garantir o acesso à informação e o 

atendimento à comunidade indígena nas línguas cooficiais do município – Baniwa, Tukano 

e Nheengatu (língua geral)” (Ibidem, p. 121). 

Apesar de ser um processo de implementação que caminha lentamente, a lei de 

cooficialização proporcionou efeitos mais evidentes e significativos no uso das línguas 

indígenas pelos seus falantes na sede do município de SGC em situações de interação que 

não pressupõem um interlocutor institucional. 

 
O que realmente se vê na cidade é a repercussão que a Lei obteve com a 

legalização do uso das línguas em locais públicos da cidade, uma vez que é a esse 

aspecto que a maioria das pessoas fazem referência ao falar na lei de 

cooficialização. Aliado a esse aspecto está a introdução do ensino das línguas 

cooficiais nas escolas, algo que chegou a ser feito, mas que hoje apenas algumas 

escolas continuam com o ensino da língua Nheengatu (SILVA, F., 2013, p. 134). 

 

Como podemos observar, não houve um aumento significativo na circulação das 

línguas cooficializadas nas repartições públicas dos municípios como era de se esperar, 

tendo em vista os mecanismos legais apresentados com este fim. No entanto, Fabiana Silva 

(2013) relata uma mudança nas atitudes linguísticas dos falantes de línguas indígenas que 

vivem na sede do município de SGC. Isso demonstra que mecanismos de garantia de 

Direitos Linguísticos têm o poder de influenciar subjetividades e alterar a forma como os 

sujeitos se relacionam com suas línguas. 

 
La Nº 145/2002 y su reglamentación de 2006 tuvieron el efecto de permitir lo que 

no estaba prohibido. En ese movimiento, potenciaron la apropiación del espacio 

público de la ciudad (la sede) por los sujetos indígenas y sus lenguas, justamente 

ese espacio urbano que se les viene denegando a esas poblaciones desde siempre. 

Por tanto, los efectos de esa política lingüística pública recaen primero sobre las 

subjetividades y abren paso a la producción de una nueva memoria en la que los 

sujetos indígenas transitan por la ciudad, hablando sus lenguas. A partir de ahí, en 

un segundo momento, podrán producir cambios extensivos a la presencia y 

circulación de las lenguas en los ámbitos institucionales. Si llega a pasar, ese será 

el momento en el que se alcanzará la plenitud del objetivo de garantizar derechos 
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a comunidades lingüísticas marginadas históricamente (CASTELANO 

RODRIGUES, 2019, p. 124).106 

 

Podemos perceber que um dos maiores desafios para a plena implementação das 

leis de cooficialização é buscar romper com uma ideologia colonial que estabelece o que é 

legítimo e não é. Mesmo não sendo considerado ilegal, o uso de línguas indígenas desde a 

nossa independência de Portugal, em 1822, permaneceu na Amazônia essa memória de 

ilegalidade (Ibidem). É o que podemos averiguar pelos depoimentos relatados por Fabiana 

Silva (2013) que demonstram um certo estigma de se falar a língua indígena. Com o projeto 

de cooficialização, esse imaginário foi um pouco modificado, como podemos observar 

acima, mas ainda persiste quando observamos as interações entre falantes de línguas nativas 

e instituições privadas ou públicas. 

Um projeto de lei que oficializa línguas indígenas já é um ato de rompimento com 

políticas e heranças coloniais. No entanto, não pode ser visto como um procedimento 

isolado, idealizado por alguns e sem vivência prática. Mesmo no caso de SGC, onde a ideia 

da cooficialização surge a partir de espaços de reflexões coletivas dentro do curso de 

Magistério Indígena, vemos que o imaginário impregnado por discursos coloniais de 

repressão que atravessam as concepções e as práticas linguísticas desses sujeitos ainda 

persiste. Para que seja possível a construção legítima de um projeto decolonial107 

(MIGNOLO, 2003), é necessário não somente envolver toda a coletividade, mas também 

 
106 “A Lei nº 145/2002 e seus regulamentos de 2006 tiveram o efeito de permitir o que não era proibido. Nesse 

movimento, promoveram a apropriação do espaço público da cidade (a sede) pelos sujeitos indígenas e suas 

línguas, o mesmo espaço urbano que foi negado a essas populações desde sempre. Portanto, os efeitos desta 

política linguística se fazem sentir primeiro sobre as subjetividades e abrem caminho para a produção de uma 

nova memória em que sujeitos indígenas percorrem a cidade, falando suas línguas. A partir daí, em um segundo 

momento, eles poderão produzir mudanças extensas na presença e circulação de línguas em ambientes 

institucionais. Caso isso aconteça, será o momento em que se alcançará a plenitude do objetivo de garantir 

direitos às comunidades linguísticas historicamente marginalizadas” (tradução nossa). 
107 Trata-se de uma elaboração cunhada pelo grupo Modernidade/Colonialidade nos anos 2000 e que pretende 

inserir a América Latina de uma forma mais radical e posicionada no debate pós-colonial. Dentre os autores 

que vêm trabalhando a questão decolonial, destacamos o antropólogo e teórico literário e cultural argentino 

Walter Mignolo. Os estudos decoloniais priorizam uma abordagem transdisciplinar e assumem uma perspectiva 

de crítica ao colonialismo semelhante aos estudos pós-coloniais, entretanto seu ponto de referência se dá a 

partir da própria América Latina. Buscam ser uma alternativa às grandes narrativas universalistas e representar 

uma nova forma de encarar a realidade. “Pensar descolonialmente, habitar el giro descolonial, trabajar en la 

opción descolonial (entendida en su singular perfil aunque manifiesta en variadas formas según las historias 

locales), significa entonces embarcarse en un proceso de desprenderse de las bases eurocentradas del 

conocimiento (tal como lo explica Aníbal Quijano) y de pensar haciendo-conocimientos que iluminen las zonas 

oscuras y los silencios producidos por una forma de saber y conocer cuyo horizonte de vida fue constituyéndose 

en la imperialidad (según el concepto del británico David Slater)” (GROSFOGUEL; MIGNOLO, 2008, p. 34). 

O pensamento decolonial implica não encarar a colonização como uma parte da história já superada, daí sua 

intenção ser provocar uma contínua transgressão e insurgência. É uma luta contínua. Assim não podemos 

confundir descolonização com decolonização. A primeira indica uma superação do colonialismo e a segunda 

busca transcender a colonialidade – a ideia da colonização como um grande evento prolongado e de muitas 

rupturas – que continua operando ainda atualmente. 



95 

 

construir um novo imaginário de desconstrução e rompimento com velhas práticas e 

memórias em todos que ali vivem e exercem a sua cidadania. 

Evandro Morello (2015), quando discute o processo de implementação da Língua 

Pomerana no município de Santa Maria de Jetibá, destaca que, para a lei alcançar a sua 

máxima eficácia, é preciso que a comunidade entenda o significado e a importância que ela 

pode ter para as suas vidas: “sobretudo, pelos benefícios que ela pode trazer em proveito de 

todos, seja pela valorização da cultura local, seja pelo potencial socioeconômico que isso 

pode gerar no Município” (Ibidem, p. 40). Vamos analisar a experiência da cooficialização 

do Pomerano a seguir. 

 

4.2 A cooficialização do Pomerano em Santa Maria de Jetibá – ES 

 

Localizado a 80 km da capital Vitória, o município de SMJ está na região Serrana 

do Espírito Santo. De acordo com dados levantados pelo IBGE, o último censo no município 

apontava uma população de 34.176 habitantes (IBGE, 2010) e conta com a projeção de 

população estimada de 41.015 habitantes no ano 2020 (IBGE, 2017), numa área de 735,198 

km². O município é divido em dois Distritos, Sede e Garrafão, e possui 37 comunidades. É 

formado principalmente por descendentes de imigrantes pomeranos que buscaram manter a 

Língua Pomerana viva no local. 

O Pomerano é falado no Brasil pelos descendentes de pomeranos em comunidades 

no Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maioria 

dos falantes é bilíngue, em Pomerano e Português. O Pomerano é oriundo da Pomerânia, 

antiga província da Prússia que, em 1871, com a unificação alemã, passa a fazer parte do 

Império Alemão. 

O território, onde hoje corresponde a fronteira entre o norte da Alemanha e Polônia, 

era dividido entre Pomerânia Ocidental – Vorpommern – e Pomerânia Oriental – 

Hinterpommern. Com a derrota da Alemanha e o fim da II Guerra Mundial em 1945, a 

Pomerânia Oriental é anexada à Polônia, território até hoje polonês, e a Pomerânia Ocidental 

passa a fazer parte da República Democrática Alemã, sob domínio da União Soviética. Mais 

tarde, com a reunificação alemã, em 1990, Vorpommern foi incorporada ao atual estado de 

Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental, na atual Alemanha (TRESSMANN, 2008). 

De fato, a Conferência de Postdam (1945) e a nova organização político-

administrativa da Alemanha pós-guerra fazem desaparecer do mapa a Pomerânia e o povo 

que ali vivia acaba migrando para outras países. Até a Língua Pomerana se torna 
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desconhecida no território europeu, sendo hoje falada somente no Brasil e nos Estados 

Unidos. 

 
A partir da II Guerra Mundial (1938-1945), o Pomerano na Europa tornou-se uma 

língua moribunda. Grande parte do seu território (oriental) passou a integrar a 

Polônia, e a população foi viver em áreas alemãs ou emigrou para outros países. 

No mais, quando a maioria dos refugiados falantes do Alemão se instalou em 

comunidades anteriormente baixo-saxônicas, a língua alemã, reforçada nas 

escolas e na mídia, veio a predominar e, assim, erodindo a posição da língua nativa 

de um dia para o outro. Como resultado dos parcos incentivos do governo à 

manutenção da língua nativa, muitos pais escolheram não passar a língua 

pomerana aos seus descendentes, especialmente nas áreas urbanas, onde o Alemão 

era sinônimo de status social e econômico. Além disso, não há mais comunidades 

de fala de língua pomerana na Europa, fator que colaborou para a sua quase total 

extinção (TRESSMANN, 2008, p. 11). 

 

Assim, o que se preserva são as tradições e memórias transmitidas de geração em 

geração e mantidas pelos descendentes dos imigrantes que se dissiparam por diversas 

localidades, dentre elas o Brasil. 

Foi a partir da segunda metade do século XIX que imigrantes, sobretudo europeus, 

começam a chegar ao Brasil. No Espírito Santo, os primeiros europeus vindos da Pomerânia 

instalaram-se na antiga colônia de Santa Leopoldina, parte do território hoje pertencente à 

SMJ108, a partir de 1857. “Para a criação do núcleo da colônia, escolheu-se uma área de 

terras de 500.000 braças quadradas, pertencentes aos fazendeiros José Cláudio de Freitas e 

Bento de Freitas. O núcleo começou a existir em 1856, mas as terras dos dois fazendeiros 

só foram desapropriadas em 1875” (RÖLKE, 2016, p. 236). 

Em 1857, a colônia foi destinada a receber 160 colonos suíços-alemães que o 

governo havia liberado de seus contratos em Ubatuba, São Paulo. A este grupo, em 1859, 

além dos suíços, se estabeleceram em Santa Leopoldina imigrantes holandeses, belgas, 

alemães e pomeranos (Ibidem). No entanto, o grupo dos pomeranos era o majoritário, o que 

fez com que a população dos outros imigrantes assimilasse a língua e a cultura pomerana 

(TRESSMANN, 2005). 

 
Quando os primeiros imigrantes pomeranos chegaram ao Espírito Santo, ainda 

não se havia dado o processo de unificação da Alemanha. Na listagem de 

imigrantes feita pelas autoridades alfandegárias de Vitória, consta que os 

pomeranos vinham da Prússia, não especificavam de onde. [...] Provenientes, em 

sua maioria da Pomerânia Oriental, hoje anexada à Polônia, as maiores levas de 

imigrantes pomeranos chegaram entre os anos 1870 e 1874, quando a imigração 

também cessou (MORELLO, E., 2015, p. 43-44). 

 

 
108 O território onde atualmente se encontra o município de SMJ pertencia à Colônia de Santa Leopoldina. SMJ 

foi levado à categoria de município no dia 6 de maio de 1988, ao se desmembrar de Santa Leopoldina através 

da Lei Estadual n° 4.067 (IBGE, 2016). 



97 

 

Ao chegarem ao Brasil, os pomeranos foram considerados oficialmente alemães ou 

germânicos. De fato, os brasileiros não tinham uma noção exata sobre quem eram os 

pomeranos e assim os identificavam como alemães. Suas dificuldades ao se estabelecerem 

no país foram inúmeras, desde um completo descaso por parte do Estado, no que tange ao 

oferecimento de educação e saúde, até a falta de uma estrutura viária que tornava o acesso 

à colônia perigoso e precário. 

 
Chegados ao Espírito Santo, os pomeranos se depararam com inúmeras 

dificuldades em território brasileiro. Terras acidentadas, matas fechadas, falta de 

assistência médica, dificuldades com a língua portuguesa, além de dívidas com o 

governo brasileiro, faziam parte da realidade dos pomeranos. Estabelecidos em 

uma região montanhosa, isolada e de difícil acesso, Martinuzzo afirma que “a esse 

povo não restou alternativa que não fosse o fortalecimento comunitário” 

(MARTINUZZO, 2009, p. 61). Manske (2015 [2013]) ainda acrescenta que a 

“sobrevivência baseada na vida comunitária era submetida à manutenção de suas 

próprias necessidades, com pouca, ou quase nenhuma intervenção do Estado” 

(MASNKE, 2015, p. 38). Mutirões comunitários, chamados de juntament em 

pomerano, foram realizados para abrir picadas nas matas em direção a seus lotes 

de terra e, também, para construírem suas casas e igrejas (RODRIGUES, L., 2018, 

p. 64).  

 

Como podemos observar pelo acima exposto, o Estado ausentou-se completamente 

na sua obrigação de fornecer ensino primário aos filhos desses colonos nascidos no país.  

Esse descaso em relação ao fomento educacional por parte da administração estatal ocasiona 

a permanência da educação particular. Primeiramente, os colonos buscaram ensinar o pouco 

que sabiam as suas crianças em casa. Depois, as colônias passaram a receber pastores 

alemães em suas comunidades na busca por uma transmissão de conhecimento aos jovens 

colonos e a construção de escolas. Nesse ponto, vemos a importância da Igreja Luterana no 

cotidiano dessas famílias e na manutenção da Língua Alemã na educação formal. Esse 

contexto linguístico em que o Alemão era utilizado em situações formais, como no ensino 

e cultos paroquiais, e a Língua Pomerana utilizada em contextos informais, como dentro 

dos lares e nas lavouras, irá se estender até a Era Vargas. 

 
Assim, a atuação da Igreja Luterana no contexto educacional fez com que a língua 

alemã, utilizada pelos pastores, fosse inserida na comunidade pomerana e passasse 

a fazer parte da transmissão de conteúdo formal e religioso, estabelecia-se então 

o CL nas comunidades entre as línguas alemã e pomerana, cada uma destinada a 

uma situação diferente e, também, uma relação de diglossia ampliada (FASOLD, 

1996). Em casa, verificava-se o uso do pomerano, e em contextos formais, como 

a escola e igreja, o uso do alemão, já o português, era utilizado em situações 

escassas, como no raro contato com brasileiros ou quando o material bilíngue era 

utilizado nas escolas (Ibidem, p. 74). 
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Com a Era Vargas (1930-1945) e a Ditadura Militar (1964-1985), as línguas faladas 

pelos colonos que antes circulavam livremente dentro de suas casas e até no ensino formal 

dos seus filhos, passaram a sofrer restrições. Na Era Vargas, a Campanha de Nacionalização 

provoca o fechamento de diversas igrejas e escolas e proíbe o uso da língua de imigração, 

no caso o Pomerano, numa tentativa de silenciar essas línguas na busca por uma identidade 

nacional fortalecida, centrada em uma única língua, qual seja, a Portuguesa. No período da 

Ditadura Militar, essa restrição continua, uma vez que estrangeiros e seus descendentes 

representavam uma ameaça à segurança nacional (RODRIGUES, L., 2018). Assim, vemos 

que a Língua Pomerana encontrou sua primeira proibição em território nacional com a 

campanha de Vargas e passa por mais uma série de restrições durante a Ditadura Militar. 

No entanto, mesmo após todas essas proibições e o preconceito sofrido, a Língua 

Pomerana sobrevive no seio da comunidade, com a manutenção de práticas e costumes 

linguísticos-culturais. 

 
Apesar de inúmeras situações do contato com outros povos imigrantes e 

brasileiros e com a cada vez maior influência da língua portuguesa no cotidiano 

da comunidade, alguns costumes da Antiga Pomerânia foram mantidos nas 

comunidades pomeranas e sobrevivem até os dias atuais. Diversos autores como 

Manske (2015[2013]), Tressmann (2005) e Bahia (2011 [2000]) discorrem sobre 

os ritos de passagem pomeranos, como o nascimento, o casamento e a morte. 

Acerca da língua empregada nesses ritos de passagem, destacamos os estudos de 

Bahia (2011 [2000]). Segundo a autora, as práticas de benzeção, são realizadas 

por mulheres idosas e são frequentemente falados em uma combinação entre 

pomerano e alemão, resquício da grande influência da língua alemã realizada pela 

Igreja Luterana no passado recente da comunidade. A autora destaca inúmeras 

práticas culturais como simpatias, cantigas, provérbios e costumes ora em língua 

pomerana ora em alemão, que acompanham os ritos de passagem, momentos 

significativos para a comunidade (Ibidem, p. 93). 

 

Na década de 1980, com certas garantias e direitos sendo assegurados aos povos 

indígenas através da Constituição de 1988, surgem iniciativas entre os povos pomeranos 

com o objetivo de reavivamento da língua e da cultura pomerana. Desse movimento, 

originaram-se grupos de danças folclóricas pomeranas e as festas municipais, como a Festa 

Pomerana em SMJ que, em 2019, teve sua 28ª edição e a Festa do Colono em SMJ, teve em 

2019 a sua 39ª edição. 

 
Entre os descendentes de pomeranos também foi verificado, nesse período, um 

reavivamento da língua e da cultura pomerana. É possível citar algumas ações da 

época, tais como os artigos em língua pomerana no Jornal Semeador; nas 

universidades, pesquisas com temas ligados à cultura pomerana; festas municipais, 

como a Festa Pomerana e a Festa do Colono (Santa Maria de Jetibá); e a criação de 

grupos de danças folclóricas (KÜSTER, 2015, p. 60-61). 
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O Jornal Semeador, citado acima, era o veículo de informação de maior expressão, 

pois, além de difundir informação, exercia o papel de propagador da Língua Pomerana em 

forma escrita. “O Jornal O Semeador é um informativo de publicação trimestral do Sínodo 

Espírito Santense, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), fundado em 

1980, que propaga notícias do nosso Estado e de todo o Brasil na área eclesiástica luterana e 

política” (HARTUWIG, 2011, p. 112). Uma parte do jornal era dedicada à publicação de cartas 

em Língua Pomerana, escritas e enviadas por camponeses de origem pomerana. 

Em verdade, podemos observar que essas cartas demonstravam uma necessidade da 

população em ver sua língua escrita. Para os descendentes de imigrantes, a Língua Pomerana 

escrita não era algo natural, uma vez que eles só tiveram aula e ensino formal em Língua Alemã. 

Em entrevista concedida a Letícia Rodrigues (2018), cuja pesquisa estamos utilizando 

no presente trabalho para basear nossa análise sobre as políticas de cooficialização, Tressmann 

reconhece que essas cartas, apesar de não apresentarem uma padronização na escrita, foram 

uma das primeiras tentativas de escrita elaboradas pela comunidade pomerana. O professor 

ressalta que essas publicações foram relevantes para o engajamento político em prol da Língua 

Pomerana. 

Posteriormente, em 2006, Tressman elabora um Dicionário Enciclopédico Pomerano-

Português a partir de um levantamento preliminar de vocabulário da Língua Pomerana, 

inicialmente feito para uso pessoal. Os resultados da pesquisa de Tressmann foram os livros 

Upm Land, que reúne textos em Língua Pomerana, e o dicionário Enciclopédico Pomerano-

Português, ambos publicados em 2006. 

 
Atualmente, a segunda edição do dicionário português-pomerano está finalizada, 

aguardando apenas a sua publicação. Tressmann nos contou que para a segunda edição 

do dicionário, que apresenta aproximadamente 30.000 entradas, incluiu palavras 

pomeranas faladas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de atualizar alguns 

termos e acrescentar mais cognatos. O etnolinguista ainda afirma que já está em fase 

de elaboração uma gramática descritiva da língua pomerana, devido à grande 

necessidade das professoras do PROEPO de utilizarem uma gramática da língua como 

material didático (Ibidem, p. 101). 

 

Após a criação do dicionário, há uma mudança na situação da normatização da língua 

escrita pomerana. De fato, essa normatização da grafia da língua passa a permitir que a Língua 

Pomerana possa ser utilizada em outras funções, como placas de órgãos públicos, 

estabelecimentos comerciais, informativos (Ibidem), o que terá um papel importante quando 

formos apresentar os deveres inscritos na lei de cooficialziação. Em verdade, essa normatização 

da língua também teve um papel essencial para a implementação e consolidação do Programa 
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de Educação Escolar Pomerana (PROEPO), responsável por incluir a Língua Pomerana na 

grade curricular das escolas de comunidades pomeranas. 

Küster (2015) aponta que o PROEPO foi articulado desde 1991 a partir de pais, 

professores e membros da comunidade pomerana que perceberam as dificuldades enfrentadas 

pelas crianças de origem pomerana durante a escolarização, principalmente nas séries iniciais, 

ao ingressarem falando somente a língua materna.109 

 
É nesse contexto de inquietações sobre a diferença ou o anseio pelo direito à diferença, 

que pesquisadores e professores, em conjunto com as Secretarias Municipais de 

Educação de cinco municípios capixabas, conforme mapa apresentado abaixo, a 

saber: Laranja da Terra, Domingos Martins, Pancas, Santa Maria de Jetibá e Vila 

Pavão, consolidaram, em 2005, o PROEPO, por meio de parceria interinstitucional, 

como uma política de educação em prol da valorização e o fortalecimento da cultura 

e a língua oral e escrita pomerana (Ibidem, p. 61). 

 

O PROEPO é um programa pedagógico que valoriza e fortalece a cultura e a língua 

pomerana. Através dessa parceria interinstitucional, desenvolve, nos municípios citados acima, 

diversas ações, como a capacitação/formação de professores e profissionais da educação para 

atender a demanda escolar de descendentes de pomeranos, a contratação de professores 

bilíngues através de concurso público diferenciado para esses educadores, a criação de material 

didático em Língua Pomerana, entre outras atividades. 

Apesar de fazerem parte dessa parceria interinstitucional, cada município tem 

autonomia própria para seu desenvolvimento, considerando as especificidades de cada 

localidade. No caso de SMJ, o PROEPO está legalmente amparado através da Lei municipal n° 

1376/2011 que dispõe sobre o ensino da Língua Pomerana nas escolas públicas municipais na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental. No seu artigo 3º, a mencionada lei descreve os 

objetivos do ensino da Língua Pomerana nas escolas: 

 
I - introduzir uma educação intercultural bilíngue, pomerano e português; 

 

II - desenvolver nos alunos a habilidade de leitura e escrita na língua pomerana; 

 

III - compreender a importância da preservação da língua pomerana como veículo de 

transmissão cultural dos descendentes; 

 

 
109 KÜSTER (2015) em sua pesquisa de mestrado relata as dificuldades dos alunos ao ingressarem nas escolas e 

precisarem ser alfabetizados na língua portuguesa, uma vez que para eles sua primeira língua era o pomerano- 

a língua que lhes foi passada e a que circulava em suas casas. Essas dificuldades também se davam no âmbito 

social, uma vez que os alunos se deparavam muitas vezes com a exclusão por não serem compreendidos por 

professores e colegas. “Dentre as dificuldades mais preocupantes em relação à escolarização desses estudantes, 

destacavam-se: o alto índice de reprovação, professoras que não falavam Pomerano, subestimação da 

capacidade de aprendizagem dos alunos pomeranos, exclusão dos alunos das práticas escolares por não serem 

compreendidos em sua língua e nem compreenderem a língua portuguesa levando essas crianças a serem 

extremamente tímidas” (KÜSTER, 2015, p. 61). 
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IV - proporcionar aos alunos acesso aos conhecimentos universais a partir da 

valorização da sua língua materna e saberes tradicionais; 

 

V - valorizar a língua pomerana como elemento fundamental da identidade sócio-

cultural no ambiente escolar, promovendo a auto-estima dos alunos; 

 

VI - trabalhar a importância da língua pomerana e o modo de vida camponês como 

fatores de identidade étnica e cultural (SANTA MARIA DE JETIBÁ, 2011). 

 

O programa, durante o Ensino Fundamental, é desenvolvido de forma interdisciplinar 

com uma carga horária semanal de uma hora ministrada por professores regentes ou itinerantes 

– contratados para atender às escolas em que o professor regente não é bilíngue 

Pomerano/Português. Nos anos finais do Ensino Fundamental, existe um professor próprio para 

a disciplina de Língua Pomerana (KÜSTER, 2015). 

A partir da consolidação do PROEPO, os educadores ligados ao programa escolar 

perceberam a necessidade de novas propostas de políticas públicas visando garantir a 

reafirmação social e cultural da Língua Pomerana para além da escola (RODRIGUES, L., 

2018). 

A pesquisadora Sintia Bausen Küster (2015) relata que foi durante a realização do 

Seminário de Registro do Livro das Línguas em março de 2003, em Brasília, que os 

representantes do município de SMJ tomaram conhecimento, por intermédio do IPOL, sobre 

o processo de cooficialização em São Gabriel da Cachoeira - AM. 

A prefeitura de SMJ, acreditando que a lei poderia ser um importante instrumento 

de garantia de direitos linguísticos para os falantes de Pomerano na sua região, contrata a 

assessoria do IPOL para a elaboração do parecer jurídico (mencionado no capítulo anterior 

da presente pesquisa), acompanhamento do processo de cooficializiação, bem como a 

realização de um censo linguístico no município. 

Constitui-se, através do Decreto Municipal n° 201/2007, a Comissão Municipal de 

Políticas Linguísticas – CMPL que cuidará dos assuntos pertinentes à legitimação da Língua 

Pomerana no município de SMJ, o que inclui o processo de cooficialização. “A partir de 

maio de 2007, com a visita do Professor Doutor Gilvan Müller de Oliveira membro do 

IPOL, iniciou-se o processo que resultaria na cooficialização da língua nos municípios de 

SMJ, Domingos Martins, Laranja da Terra, Pancas e Vila Pavão” (RODRIGUES, L., 2018, 

p. 107). 

 
Depois de dois anos de amplas discussões e debates, mediante o parecer jurídico 

que fundamenta a cooficialização e, posteriormente, a elaboração do Projeto de 

Lei, foi aprovada, por unanimidade, em junho de 200938, na câmara de 

vereadores, a lei de cooficialização da língua pomerana, Lei nº 031/2009 (ANEXO 

D). A partir de então, o pomerano passou a ter um aparato jurídico de promoção 
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da língua pomerana no município. No entanto, a referida Lei ainda não está 

regulamentada. Essa iniciativa nos municípios capixabas, de cooficializar uma 

língua de imigração, foi pioneira no Brasil, visto que o primeiro município 

brasileiro a ter, além do português, outras línguas com o status de oficial foi São 

Gabriel da Cachoeira, no Amazonas; porém trata-se de línguas indígenas (Tukano, 

Baniwa e Nheengatu) (KÜSTER, 2015, p. 68). 

 

Assim, em 26 de junho de 2009, é promulgada a Lei n° 1136 (SANTA MARIA DE 

JETIBÁ, 2009) que cooficializa a Língua Pomerana no município. De fato, a lei legitima 

algo que já era uma prática social comum da comunidade, uma vez que a circulação e o uso 

da Língua Pomerana já era uma realidade em SMJ. 

Conforme já destacado no capítulo anterior, a redação das leis de cooficialização é 

muito parecida, praticamente idênticas. Assim, a Lei n° 1136/2009 de SMJ não se difere da 

Lei nº 145/2002 de SGC e prevê as mesmas obrigações para o município capixaba, quais 

sejam: manter o atendimento público em Pomerano, produzir documentação pública nas 

línguas oficial e cooficial e incentivar o aprendizado e o uso da língua nas escolas e meios 

de comunicação. Diferentemente da Lei nº 145/2002, a lei do município capixaba ainda não 

está regulamentada (KÜSTER, 2015). 

No que tange ao atendimento público em Pomerano, Küster sinaliza que, mesmo 

antes da promulgação da lei, essa já era uma prática comum adotada pelos residentes de 

SMJ, tanto em instituições privadas quanto públicas. 

 
O atendimento público na língua oficial e na língua pomerana já era uma política 

informal adotada por alguns segmentos públicos e privada do município, no 

entanto, torná-la oficial contribuiria, efetivamente, para o fortalecimento e a 

manutenção da língua de seus falantes, assegurando, assim, sua vitalidade e 

permanência para as gerações futuras (Ibidem, p. 67). 

 

A produção de documentação pública inclui a produção de campanhas 

publicitárias, institucionais, avisos, placas indicativas de ruas, praças e prédios públicos e 

demais comunicações de interesse público na língua oficial e na língua cooficializada, no 

caso, a Língua Pomerana. No município capixaba, tais manifestações, tanto orais quanto 

escritas, podem ser amplamente observadas, conforme observações feitas por Küster em sua 

pesquisa. É possível vermos a Língua Pomerana em placas de sinalização da cidade, em 

outdoors públicos e até em panfletos bancários: 
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Figura 3 – Placas, outdoors públicos e panfletos bancários em Pomerano 

 
Fonte: KÜSTER, 2015, p. 69. 

 

No que concerne ao incentivo e aprendizado da Língua Pomerana, o PROEPO, já 

acima descrito, é um programa político e pedagógico que cria estratégias para preservação 

e fortalecimento da cultura e da Língua Pomerana. Trata-se de uma iniciativa educacional 

que está estritamente relacionada ao debate e às práticas de educação multicultural. 

Nesse sentido, interessante citarmos o aplicativo para dispositivos móveis 

“Aprenda Pomerano”, desenvolvido por alguns professores de origem pomerana em busca 

da difusão da língua. Criado por Hilderson Jacob, Sintia Bausen Küster e Lilia Jonat Stein, 

o aplicativo pode ser obtido gratuitamente através das lojas on-line de aplicativos para 

celular Google Play e Apple Store, e pode ser utilizado off-line após ser feito o download. 

“Aprenda Pomerano” permite ao usuário, através de categorias como “emergência”, 

“compras” e “saudações”, saber a tradução de palavras e expressões do Português para o 

Pomerano, além de ter acesso ao áudio, em Pomerano dos termos buscados (RODRIGUES, 

L., 2018). Destacamos um banner promovendo o aplicativo em tese em um estabelecimento 

comercial no centro do município capixaba: 
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Figura 4 – Banner de divulgação do aplicativo Aprenda Pomerano 

 
Fonte: RODRIGUES, L., 2018, p. 114. 

 

Além do incentivo do uso da Língua Pomerana nas escolas, a lei também fala em 

incentivar a circulação do Pomerano nos meios de comunicação. Com base nas observações 

feitas por Letícia Rodrigues (2018) em sua pesquisa, podemos aferir que tal dispositivo da 

lei é satisfatoriamente cumprido. 

Há uma rádio comunitária localizada em SMJ que busca promover a interação 

social, cultural e educacional da população. A Rádio Pomerana FM traz, ao longo da sua 

programação, vários momentos em que a Língua Pomerana é falada, bem como, aos 

sábados, transmite programas como o “Som da Terra” e “Momento da Concertina”, que 

tocam músicas em Pomerano e, há também, desde setembro de 2016, aos sábados e 

domingos, o Ümer Lustig, um programa de circulação nacional em Língua Pomerana.  O 

programa Ümer Lustig também pode ser acessado via internet pela Pommerisch R@dio TV. 

 
A Pommerisch R@dio TV, fundada em 2013, é uma rádio on-line de programação 

variada com músicas e narrações feitas prioritariamente em língua pomerana.56 

Além da produção do programa Ümer Lustig, a Pommerisch R@dio TV também 

é responsável pela produção de documentários em vídeo sobre língua e cultura 

pomeranas e da disponibilização do material produzido em formato de DVD’s s, 

em cidades de colonização pomerana (Ibidem, p. 111). 

 

A página da Pommerisch R@dio TV está disponível em diferentes plataformas 

digitais, como YouTube, Facebook e até disponibiliza um número para contato via 

WhatsApp. A rádio também conta com um aplicativo para smartphones, que permite o 

usuário ouvir o seu conteúdo pelo celular. 
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Figura 5 – Visualização do aplicativo da Pommerisch R@adio TV 

 
Fonte: RODRIGUES, L., 2018, p. 112. 

 

Com base nas observações e análises acima feitas, podemos observar que a 

implementação da lei de cooficialização em SMJ foi muito mais satisfatória do que em SGC. 

Apesar de ambas as leis terem sido fruto de uma coletiva capitaneada por professores, 

agentes pedagógicos e vereadores, vemos que no caso de SMJ a comunidade parece se 

envolver mais ativamente com o projeto. 

Acreditamos que uma das causas para essa discrepância sejam razões históricas já 

destacadas nesse capítulo. No caso das línguas indígenas, a sua história sempre foi marcada 

por repressão e proibição ao seu uso. Desde a chegada do colonizador, os indígenas foram 

rechaçados e sofreram violência pelo uso da sua língua nativa. E foi essa memória de 

proibição, como falamos anteriormente, que permaneceu na Amazônia. 

 
Em meados do século XVIII, o jesuíta João Daniel presenciou, no Pará, um 

missionário aplicar a palmatória em uma índia nheengaíba, exigindo, para cessar 

o castigo, que ela dissesse “basta” em língua geral, batendo  ‘até lhe inchar as mãos 

e arrebentar o sangue’ (Daniel, 1757-1776, I, p. 272) (FREIRE, 2003, p. 201 apud 

CASTELANO RODRIGUES., 2019, p. 123). 

 

No caso dos imigrantes europeus que chegam ao Brasil em meados do século XIX, 

o fomento pela cultura e língua do seu país de origem continua por influência do próprio 

país europeu e até por um descaso, como já relatado, do Estado Brasileiro em prover 

educação e a devida assistência a esses colonos. 

 
Foi, pois, através dos pastores enviados pelo Conselho Superior Eclesiástico da 

Igreja Territorial da Prússia — que propiciava formação acadêmica aos pastores 

— que as comunidades de imigração alemã receberam os primeiros fortes 

impulsos para fomentarem a cultura e a língua alemã. Disto fazia parte cultivar o 

senso de obediência e o senso do dever, de amor à pátria e à monarquia. Todo este 

processo era acompanhado da distribuição de farto material. Ainda hoje é possível 
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encontrar em algumas casas do interior quadros do imperador alemão, quadros de 

cenas de guerra, bem como livros e material escolar, como mapas, que reproduzem 

a Alemanha como um poderoso e abençoado império (RÖLKE, 2016, p. 375).  

 

Assim, podemos perceber que a memória dos falantes de línguas imigratórias é 

diferente da memória de falantes de línguas indígenas. Mesmo as línguas de imigração tendo 

sofrido represálias na Era Vargas e na Ditadura Militar, por praticamente um século, desde 

a chegada desses colonos ao país, sua língua de origem pode circular livremente, sendo, 

inclusive, a língua pela qual as crianças eram alfabetizadas. Acrescenta-se o fato de toda 

uma influência religiosa e cultural exercida pela Igreja Luterana, no caso dos imigrantes 

pomeranos e germânicos. 

A questão da memória linguística se relaciona com a implementação das leis de 

cooficialização pelo motivo de que, para que a lei seja eficaz, depende da participação de 

toda uma coletividade. E essa participação está subordinada, em muito, à posição e ao 

sentimento que esses falantes possuem em relação às suas línguas. Daí, quando nos 

referimos aos povos indígenas, cuja vergonha e medo de falar a sua própria língua ainda se 

sustenta até hoje (SILVA, F., 2013), podemos entender o porquê das línguas cooficializadas 

em SGC ainda não circularem da mesma forma que o Pomerano em SMJ. 

Outro motivo para essa diferença na implementação das leis, pode se dar por 

questões administrativas e econômicas. O município de SGC possui uma área territorial de 

109.181,245 km² (Cf. Tabela 1 do capítulo anterior), enquanto SMJ possui uma área 

significamente menor, de 735,198 km². Tal fato implica em maiores gastos para a 

administração do município amazonense, que sugere uma maior demanda na contratação de 

pessoal, no caso funcionários e intérpretes, e até na sinalização da cidade na língua oficial 

e nas línguas cooficiais. Lembrando, sempre, que, no caso do município amazonense, não 

se trata apenas de uma língua, como no caso de SMJ, mas de quatro línguas cooficiais110. 

Por fim, é sempre importante destacarmos que a política de cooficialização 

reivindica uma decolonização do preceito de homogeneidade que fundamenta o Estado e 

não podemos saber ao certo até que ponto o Estado Brasileiro, através de seus agentes 

institucionais, está disposto a reconhecer e buscar a legitimidade de outras línguas. Soma-

se o fato de que, principalmente ao nos referirmos às línguas indígenas, o processo de 

cooficialização implica em uma desconstrução e decolonização na mentalidade e nas 

relações sociais dos indivíduos. 

 

 
110 Aqui incluímos a Língua Yanomami, conforme Lei nº 0084/2017.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos no decorrer da presente pesquisa, o movimento pioneiro de 

cooficialização de línguas em São Gabriel da Cachoeira e os movimentos decorrentes que, 

em seguida, irromperam em diversas partes do país, como em Santa Maria do Jetibá, 

constituem casos de mobilização política efetivadas pelos próprios sujeitos que, 

historicamente, têm sido silenciados e segregados em razão de suas línguas e hoje 

demandam um maior protagonismo e autonomia em suas relações com o Estado.  

Nessa busca pelo direito de usarem suas línguas em contextos oficiais e públicos, 

essas comunidades indígenas e de descendentes imigrantes afirmam sua legitimidade 

linguística, política e identitária perante o Estado. Assim, a defesa do direito de esses grupos 

usarem suas línguas nas instituições públicas representa uma forma de inclusão e justiça 

social. 

Nesse sentido, Varennes (2015) defende que os direitos linguísticos são uma 

importante ferramenta que viabiliza uma maior participação de indivíduos falantes de 

línguas minorizadas na vida pública e, por consequência, no exercício da sua cidadania. Na 

perspectiva do autor, a exclusão das demais línguas faladas num determinado território da 

esfera pública coloca esses falantes em uma posição de desvantagem tanto no acesso a 

serviços e benefícios estatais, quanto no controle de áreas administrativas, políticas, 

educacionais e econômicas.   

Nessa acepção, a política de cooficialização de línguas em municípios brasileiros, 

ao obrigar os entes locais a prestarem serviços de atendimento público nas repartições 

públicas na língua oficial e nas línguas minorizadas cooficializadas, além de outros deveres 

jurídicos, é um importante mecanismo de garantia de direitos linguísticos. 

 
By using their language, authorities contribute more effectively to minorities as 

far as being better informed, participating more effectively in public life, and 

having better access to services and opportunities. Using the language of 

minorities thus contributes to their inclusion in all facets of society and promotes 

peaceful coexistence (VARENNES, 2015, p. 46).111  

 

No entanto, conforme discutido ao longo desse estudo, a questão da competência 

dos entes locais para promulgarem e promoverem as mencionadas leis é, no mínimo, 

questionável. Todavia, tal dúvida só poderá ser dirimida quando tal questão for 

 
111 “Ao utilizar as suas línguas, as autoridades contribuem de forma mais eficaz para as minorias, na medida em 

que estão mais bem informadas, participam mais eficazmente na vida pública e têm um melhor acesso aos 

serviços e às oportunidades. A utilização da língua das minorias contribui assim para a sua inclusão em todas 

as facetas da sociedade e promove a coexistência pacífica” (tradução livre). 
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eventualmente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (ABREU, 2018). Em que pese a 

fragilidade do instrumento, o fato é que a política de cooficialização, como podemos 

observar, vem tomando cada vez mais fôlego entre os municípios do país.  

Apesar das crescentes iniciativas, o que podemos analisar, através do estudo 

comparativo apresentado nesta pesquisa, é que ainda há muito a ser feito para que haja uma 

real implementação das leis de cooficialização.  

A implementação de leis de cooficialização por parte de municípios não significa 

que seus espaços e territórios se tornaram instantaneamente espaços multilíngues nem que 

os falantes de determinada língua minorizada, a partir da cooficialização, não sofrerão mais 

nenhuma discriminação ou preconceito. 

O instrumento legal permite, sim, um empoderamento dessas comunidades 

linguísticas para que se possam identificar enquanto indígenas e descendentes de imigrantes 

e exigirem o reconhecimento de seus direitos linguísticos (CASTELANO RODRIGUES, 

2019). No entanto, a aplicação dessas medidas não se resume apenas a sua mobilização, 

mas depende da infraestrutura do próprio ente local.  

O desafio não é apenas institucional, mas ideológico. Afinal desconstruir todo um 

imaginário sobre nação e identidade nacional, que foi fundamentado em grande parte pelo 

discurso de uma única língua, não implica somente mudar as estruturas políticas e 

econômicas. É necessário mudar as relações sociais e culturais, as mentalidades e as 

subjetividades que configuram relações de colonialidade (SANTOS, 2010).  

A cooficialização de uma língua pressupõe uma mudança na mentalidade para que 

seja possível uma real desconstrução das relações sociais e dos símbolos de uma sociedade 

para que as diretrizes das leis possam ser implementadas. Com efeito, não basta apenas o 

município aprovar em sua Câmara de Vereadores o projeto de lei, mas é preciso alocar 

recursos para que a mesma seja cumprida. E mesmo que esses recursos estejam disponíveis, 

tanto monetário quanto estrutural e pessoal, é preciso que haja o reconhecimento pelas 

instituições de que as medidas são necessárias e que devem ser postas em prática. Assim, 

devemos indagar até que ponto esses municípios e seus agentes estão preparados para 

reconhecer a institucionalidade de outras línguas e dispostos a arcar com os custos dessas 

mudanças.  

Para além de medidas específicas visando a cooficialização, é fundamental 

pensarmos no fortalecimento do campo de estudo do Direito Linguístico. A fragilidade das 

leis de cooficialização, já explanadas nessa pesquisa, se deve em grande parte à falta de uma 

preocupação por parte do legislador e do constituinte com a tutela jurídica das línguas.  
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Conforme podemos observar, através do mau uso e da falta de claridade entre os 

termos “língua nacional” e “língua oficial”, no Brasil, há uma certa confusão sobre o que 

cada língua representa institucionalmente perante o Estado. Não há, nas palavras de Abreu 

(2018), uma “correta classificação dos estatutos jurídicos” (Ibidem, p. 73) das línguas 

diferentes da portuguesa, e sim, um verdadeiro “caos taxonômico” (Ibidem). 

Essa falta de cuidado por parte do legislador e do constituinte acabam gerando 

políticas linguísticas desorganizadas e caóticas, o que acaba implicando em consequências 

práticas para a cidadania e justiça social. 

O aprofundamento dos estudos sobre a disciplina de Direito Linguístico pode ser 

uma importante ferramenta para acolher demandas apresentadas pela sociedade, que vão 

além da cooficialização de línguas minorizadas, em prol de um espaço linguisticamente 

mais plural e democrático. É necessário sensibilizar instituições e órgãos da justiça, bem 

como operadores e estudantes das áreas do Direito e da Linguística para conhecer e 

pesquisar mais sobre o campo de estudo do Direito Linguístico. 

Ainda que sejam muitos os obstáculos e as soluções ainda não estejam tão claras, 

é desse enfrentamento e reflexão que surgem novas possibilidades. Essa luta entre ruptura 

e continuidade, colonialidade e pós-colonialidade permite que novas pesquisas possam 

surgir e novos grupos possam se mobilizar em busca da consolidação da diversidade 

linguística no país.  
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7 ANEXOS 

 

7.1  Lei nº 145/2002 

 

 
Fonte: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, 2002. 
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7.2  Lei nº 1.136/2009 

 

 
 

Fonte: SANTA MARIA DE JETIBÁ, 2009. 
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7.3 Lei nº 571/2019 

 

 
Fonte: SÃO FÉLIX DO XINGU, 2019. 
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Fonte: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, 2017. 
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