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RESUMO

A área da Linguística denominada Políticas Linguísticas preocupase com as decisões políticas numa
sociedade, apontando como uma língua é posta em ascensão mediante outras. Nesse contexto, o
presente trabalho tem o objetivo de analisar os discursos produzidos que levaram o Brasil a se
autodeclarar um país monolíngue, pois reconhece apenas o Português como língua oficial em sua
Constituição. Assim, esse trabalho se baseia no dito e no nãodito presente na Análise de Discurso, o
que nos leva a traçar os discursos que foram silenciados bem como aqueles que levaram o Brasil a
adquirir o status de país monolíngue, com base em Edwards (2004), Orlandi (1997 e 2015), Spolsky
(2004). Como resultados obtidos, a análise nos permitiu refletir sobre o apagamento e omissão de
outras línguas para que o país se constituísse dessa forma, uma vez que há em nosso território
significativos grupos minoritários. Inferimos, portanto, que há um poder outorgando silenciosamente
essa denominação.

ABSTRACT

The area of â��â��Linguistics called Linguistic Policies is concerned with political decisions in a
society, pointing out how one language is raised by others. In this context, the present work has the
objective of analyzing the discourses produced that led Brazil to declare itself a monolingual
country, since it only recognizes Portuguese as an official language in its Constitution. Thus, this
work is based on the said and the nonsaid present in Discourse Analysis, which leads us to trace the
discourses that were silenced as well as those that led Brazil to acquire the monolingual country
status, based on Edwards (2004 ), Orlandi (1997 and 2015), Spolsky (2004). As a result, the analysis
allowed us to reflect on the deletion and omission of other languages â��â��so that the country
could be constituted in this way, since there are significant minority groups in our territory. We infer,
therefore, that there is a power silently granting this denomination.

RESUMEN

El área de la Lingüística denominada Políticas Lingüísticas se preocupa por las decisiones políticas
en una sociedad, apuntando como una lengua es puesta en ascenso mediante otras. En este contexto,
el presente trabajo tiene como objetivo analizar los discursos producidos que llevaron a Brasil a
autodeclararse un país monolingüe, debido a que sólo reconoce el portugués como lengua oficial en
su Constitución Federal. Así, ese trabajo se basa en lo dicho y en el nopresente presente en el
Análisis de Discurso, lo que nos lleva a trazar los discursos que fueron silenciados así como aquellos
que llevaron a Brasil a adquirir el status de país monolingüe, con base en Edwards (2004 Orlandi
(1997 y 2015), Spolsky (2004). Como resultados obtenidos, el análisis nos permitió reflexionar sobre
el borrado y omisión de otras lenguas para que el país se constituyera de esa forma, una vez que hay
en nuestro territorio significativos grupos minoritarios. Inferimos, por tanto, que hay un poder
otorgando silenciosamente esa denominación.
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INTRODUÇÃO

Pensar sobre a forma como uma língua se sobressai numa nação e se institucionaliza é fazer uma
viagem pela história, através da qual tudo teve um início, pois já havia comunicação e interação entre
seus falantes. A língua é tão poderosa que dá acontecimento aos fatos, faz ligação entre as pessoas,
predomina na economia, nas relações sociais. É impossível viver no mundo de hoje sem nos
comunicarmos. Precisamos ser entendidos, compreendidos, há uma necessidade de se comunicar
inata do ser humano. Pelo poder da língua criamos tudo que existe, basta olharmos aos nossos
arredores – há diversos tipos de enunciados informativos nos interpelando. A linguagem verbal e
escrita são de suma importância numa sociedade, uma vez que estudos recentes mostram que não há
supremacia de uma sobre a outra. Cada uma tem o seu valor.

O ser humano nasce com a capacidade inata da fala, pois antes mesmo de aprender a ler e escrever,
exceto quando acometido por algum problema cognitivo, somos levados a falar. Nesse ínterim,
estamos rodeados de linguagens verbais e não verbais. Nossa mente tem a capacidade de decodificar
mensagens independentemente de sabermos escrever ou não. A língua existe em nós e é isso que
importa. Ela é um elemento de valor, de poder, de acesso àquilo que necessitamos, é ela de fato
legítima um povo, cria uma identidade. É nesse sentido que este texto se propõe à reflexão sobre as
línguas existentes numa sociedade bem como seu apagamento de forma silenciosa.

A área da Linguística denominada Política linguística (PL) nasceu como área de estudos na década
de 1960 e preocupase com a relação entre o poder e as línguas, ou seja, com as grandes decisões
políticas sobre as línguas e seus usos na sociedade, que línguas podem ou não podem ser usadas em
determinadas situações, oficiais ou não; em como línguas são promovidas ou proibidas a partir de
ações, sobretudo do Estado sobre seus falantes.

Pautandonos pelo viés histórico sobre a adoção de uma língua única, remetemonos à chegada dos
portugueses aqui no Brasil, à busca de uma “Nova Terra”. Contam os livros históricos que quem
descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, ocorrido em 22 de Abril de 1500. No entanto, os índios
já estavam aqui, dessa forma não poderia haver descobrimento de uma terra que já possuía seus
próprios habitantes. Havia uma família linguística tupiguarani (tupinambá) e os índios passaram
esse dialeto para os europeus. A partir daí, o tupinambá tornase a Língua Geral entre índios e
portugueses, língua que,em 1964, reina na Colônia Portuguesa, havendo então traduções de peças
sacras, orações e hinos de catequese. Nesse sentido, acreditase que os europeus tinham um propósito
em aprender a língua dos indígenas – a de posteriormente dominálos. Reafirmamos que o maior
objetivo de uma língua é comunicar, se fazer compreender. Se não há predominância de uma língua,
não haverá possibilidade de sua existência em uma sociedade, pois a língua é o meio interacional,
conversacional que liga os povos, une nações no que se refere à compreensão do que está sendo dito,
escrito ou sinalizado.

O INÍCIO DO MONOLINGUISMO NO BRASIL

A chegada do Iorubá (Nigéria) e Quimbundo (Angola) fez com que os portugueses se preocupassem
em garantir uma maior presença política. Dessa forma, o ensino da língua portuguesa passou a ser
obrigatório aos índios, por meio da Lei do Diretório em 1757. Essa lei considerava a língua geral
“Uma invenção verdadeiramente abominável e diabólica”. É a partir desse fato que se inicia o mito
de um país monolíngue. Com a instituição da língua portuguesa sobre a vida dos índios naquela
época, sabemos que houve um apagamento histórico, cultural, educacional, visto que os índios
passaram a ser imersos em uma nova cultura, nova língua, mesmo estando em suas terras. Houve
então um apagamento silencioso, até o português como língua única ser totalmente expandido na
corte. Era o meio comunicacional; ou se aprende ou não se sobrevive, pois a língua é quem dá vida à
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existência de tudo que nos acerca, sendo a porta das nossas necessidades.

COSTA (2015, p. 87) ressalta o artigo 13 da Constituição, que aponta a Língua Portuguesa como
idioma oficial da República Federativa do Brasil e dá uma breve explanação, segundo a qual, “[...]
com a expansão marítima portuguesa, vários países que foram conquistados pelos portugueses,
passaram a adotar o idioma como oficial, entre eles, o Brasil já a partir de 1500, ao lado do tupi, cuja
utilização foi proibida em 1757 por determinação real”.

Podemos perceber, portanto que até o ano de 1757, a língua tupi também era aprendida ao lado da
língua portuguesa e que a partir dessa data, apenas o português se torna oficial. O que é feito então
com as outras línguas?

Sabemos que a predominância de uma língua se dá pelo fator econômico. Para Edwards (1985) apud
May (2005, p.328):

Edwards (1985) desenvolve um argumento amplamente comparável sobre a
destacabilidade da língua da identidade quando ele afirma que a
racionalidade econômica, muitas vezes desempenha um papel nas escolhas de
língua que os indivíduos fazem, particularmente perceber os "benefícios" de
mudar para uma lingua mais "moderna". Nisto lealdade a uma determinada
língua persiste apenas enquanto a economia e as circunstâncias sociais são
conducentes a isso.

Nesse sentido, podemos pensar sobre como uma língua é sobreposta à outra. Há um poder por trás
dela outorgando esse valor econômico e político. Sabiamente a corte portuguesa quis espandir a
língua de Portugalpara demarcar território, fazer suas transações marítimas, financeiras. Assim,
semelhantemente à Espanha, buscou implantar a língua portuguesa em cada território conquistado.
Não foi diferente aqui no Brasil. Por isso, maior investimento para manter uma língua majoritária,
dando a ela o poder de lei – dessa forma, todos terão que aprendêla, pois faz parte da Constituição
de um país que mostra os direitos e deveres de cada cidadão. Segundo May (2005, p. 325), “mesmo
que reconheçamos e aceitemos as práticas linguísticas frequentemente brutalizantes no passado,
podemos lamentar, mas não há nada que possamos fazer agora. O que é feito é feito”.

Nesse viés, se voltarmos ao tempo, podemos encontrar inúmeras línguas que foram deixadas de lado,
apagadas para que uma língua prevalecesse sobre as línguas minoritárias, ou seja, as consideradasde
menor valor, de menor prestígio. Nesse ínterim, podemos imaginar o que leva essas línguas
minoritárias a existir ainda, mesmo diante de tanta disparidade? Acreditase que seja uma questão de
preservaçãoda identidade, mantençãodo valor cultural, suas crenças, que são passadas de geração a
geração. Segundo May (2005),aponta para os desafios decorrentes de sua implantação em sistemas
complexos, multiétinicos e contextos multilingues. Frizasobre a necessidade dedebates a respeito da
modernização, identidades linguísticas, abordando assim possíveis maneiras de avançar para o
paradigma dos direitos linguísticos dos grupos minoritários.

O DITO E O NÃO-DITO QUE RESIGNIFICA A CONSTITUIÇÃO DO PAÍS EM
“MONOLÍNGUE”

Segundo os pressupostos da Análise de Discurso (AD), o dizer tem relação com o não dizer, pois
quando declaramos algo, estamos ao mesmo tempo omitindo algo. Para Orlandi (2015, p. 80) “Se
digo “deixei de fumar”, o pressuposto é que fumava antes, ou seja, não posso dizer “deixei de fumar”
se não fumava anteriormente. O posto (o dito) traz consigo necessariamente esse pressuposto (não
dito, mas ele se faz presente).

É a partir desse pressuposto que pretendemos tratar a análise do presente trabalho, nessa linha de
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reflexão. Orlandi (2015) trata de como se trabalha a AD pela ótica dos discursos produzidos em uma
sociedade, essa relação do dito, do não dito, do posto, do não posto, do gritante e do silenciado.
Remetendo a uma canção gravada por Lulu Santos que diz: “não existiria som se não houvesse o
silêncio, não existiria luz se não fosse a escuridão...”, aqui retomamos: Não existe monolinguismo,
pois há um plurilinguismo! O Brasil se autodeclara monolíngue quando reconhece apenas o
português como língua oficial em seu território, criando um apagamento das outras línguas.

O Brasil é um país plurilíngue, com diversas comunidades linguísticas, espalhadas em cada região.
Há uma forte presença de grupos minoritários que são de certa forma, deixados de lados, não são
postos em ascensão, embora alguns deles tenham sua cultura e valor histórico reconhecidos.

Segundo Abreu (2016, p.56):

A própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988,
influenciado pelo mito do monolinguismo nacional, ao tratar sobre a questão
linguística do país, no bojo das suas normas, erige a língua portuguesa ao
estatuto de idioma oficial, reconhece folcloricamente as línguas indígenas
como línguas nacionais e silencia completamente acerca da existência do
cenário plurilíngue alóctone composto pelas línguas de imigração, algumas
delas faladas no território há mais de um século.

O autor aborda o silenciamento sobre o cenário plurilíngue. É por esse aspecto que se interessa a AD,
pelo que não está posto, mas significa, instiga, nos faz refletir para além das entrelinhas. Um dos
objetivos da AD é compreender a língua fazendo sentido, sendo constitutiva pelo homem e pela sua
história. E essa é a história de um país miscigenado, habitado por diversos povos, culturas, línguas,
mas somente uma é valorizada. Quem determina a preponderância de língua para que ela seja
valorizada? Por quais motivos? Podemos lançar questão sobre quais línguas tivemos ou temos mais
acesso. Nos nossos estudos primários e secundários, na formação escolar pública brasileira, quais
línguas são as escolhidas e como isso é determinado? Já parou para pensar a respeito disso? Houve
um tempo em que o francês fora posto na grade curricular.

O inglês e espanhol firmaramse por um longo tempo, e ainda hoje, como disciplinas eleitas para
compor os currículos escolares no ensino básico público e particular, embora o espanhol não seja
mais obrigatório na grade curricular atualmente. E por que não o Ioruba, as línguas Tupis, ou até
mesmo a Libras não são incluídas na grade curricular? Não são línguas de prestígio. O inglês, o
francês e o espanhol são línguas de influências comerciais, internacionais. Possuem importância no
mercado financeiro, por isso sua inserção na grade escolar. Há todo um poder por trás das línguas
majoritárias que são predominantes em uma nação. Segundo Abreu (2016, p. 63),

[...] o foco do processo, conforme já falamos, visa à eleição de uma língua
que possa ser utilizada pelo Estado, majoritariamente em seus negócios. Essa
língua passa, então, a ser uma referência estatal para seus cidadãos e para a
comunidade dos demais Estados internacionais.

Quando o Brasil se autodeclara monolíngue, ele deixa de reconhecer a existência de outras línguas
em seu território. Há uma omissão, o tapar de olhos para não enxergar uma cultura viva, negando a
determinados povos nacionais sua língua institucionalizada e oficializada. Não adianta apenas o
reconhecimento de seu valor cultural e sua importância, se a língua não é posta em ascensão como
requisito de sobrevivência. Se a própria Constituição já define o Brasil como monolíngue, é fato
reconhecemos que existe o oposto, ou seja, o plurilinguismo.

É o Estado quem outorga o poder de uma língua e isso acontece quando ele dá status a ela. No
momento em que uma língua é documentada, ela ganha valor, ficando à disposição de toda uma
sociedade e isso é instituído principalmente nas escolas. A partir disso, são criadas leis que se
destinam à valorização e uso, o que faz com que seja aprendida pelos sujeitos pertencentes à nação
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de modo obrigatório.

Segundo os pressupostos da Análise de Discurso, somos interpelados em sujeitos pela ideologia,
submetidos a ela, não temos como escapar. Tudo é maquinado, pensado, até mesmo de forma
indireta para que sejamos assujeitados. Mas quem vai romper com o sistema?

Uma das premissas da AD é a de que o mau sujeito é aquele que não obedece ao sistema, foge às
suas regras, já o bom sujeito é aquele que aceita tudo resignado, sem se pronunciar contrário àquela
situação. Há uma institucionalização histórica na constituição da língua portuguesa, desde quando
pertencíamos à Coroa de Portugal. Como é possível modificar isso?Esse foi o idioma que ficou como
legado para nós, enquanto tantos outros foram dizimados. Não crescemos ouvindo tupi, iorubá ou
qualquer outra língua, mas sim a língua portuguesa. Outrora imposta. De acordo com os pressupostos
da AD, passamos por dois tipos de esquecimento: o esquecimento ideológico – aquele no qual temos
a ilusão de sermos a origem do nosso dizer, quando na verdade aquilo já foi dito, posto, e o
esquecimento da enunciação, quando dizemos a mesma coisa de uma maneira diferente. Estaríamos
passando pelo esquecimento ideológico quando nos constituímos monolíngues? Ou passando pelo
esquecimento da enunciação quando nos afirmamos monolíngues, tentando dizer de outra forma,
omissos a outras línguas nossas? Há uma memória discursiva operando. Nesse sentido, Orlandi
(2015, p. 29), afirma que:

A memória, por sua vez, tem suas características, quando passada em relação
ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é
definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou
seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna
possível todo dizer e que retorna sob a forma de pré construído, o já dito que
está na base do dizível [...]

Retomando a citação da autora, quando o Brasil oficializa o português como idioma oficial, há um já
dito na base do dizível – há outras línguas. Não há como se reconhecer apenas o português. Para que
o Brasil se constituísse um país monolíngue, há um silenciamento dos grupos minoritários. Se uma
língua é posta como oficial, declarada no meio educacional, sendo obrigatória em seu ensino, há de
se convir que outras não terão esse status. Há uma luta pela sua sobrevivência.

Spolsky (2004) apresenta as formas pelas quais as políticas linguísticas são aderidas em cada país,
mostrando uma luta constante entre a preservação das línguas minoritárias e o poderio das línguas
oficiais. A proposta da leitura é trazer reflexão sobre as línguas oficiais presentes na constituição do
EstadoNação bem como abordar os direitos linguísticos das minorias (des) conhecidas.

Em se tratando dos conflitos existentes entre os grupos minoritários, Spolsky (2004, p. 156) aponta
que:

A separação da Iugoslávia foi em torno mobilizada por problemas de línguas.
O genocídio e a limpeza étnica simplificaram um processo altamente
complexo. Há um esforço para restaurar o respeito pela diversidade
linguística. É evidente que muitos outros conflitos sérios precisam ser
resolvidos antes das políticas linguísticas, como conflitos sociais, políticos,
religiosos, étnicos.

Pensar sobre esses conflitos existentes entre os grupos é ao mesmo tempo reconhecer as diversidades
linguísticas, pensando no viés que cada situação é tomada, priorizando o respeito no tocante à
religião, cultura, etnia. A “limpeza” étnica ocorre de tal forma silenciosa que nem nos damos conta
desse processo. De repente nos vemos em um país onde há priorização de uma língua e ao mesmo
tempo um apagamento de tantas outras, que só existem em suas comunidades. O Estado até pode
reconhecer, mas as deixa de lado, sem nem um aparato legal de reconhecimento que lhe outorgue
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poder.

MONOLINGUISMO NA FRANÇA E ISLNDIA: UMA APROXIMAÇÃO COM O BRASIL

A França é um dos países no mundo com forte sentimento nacionalista. Há todo um cuidado para que
o francês seja falado e executado com maestria. Os franceses têm orgulho de sua língua e até em
certo ponto, esperam que todos aqueles que o visitam, saibam falar francês, embora os franceses
dominem o inglês fluentemente. Há um sentimento patriota dominando cada cidadão encarregado da
preservação da identidade. Nesse sentido, tanto a Revolução Francesa quanto o Romanticismo
alemão apontaram para um ponto de vista nacionalista que assumia unificação única da língua, como
forma de proteger a nação. Com o rompimento do império Austro Húngaro com a Turquia após a
Primeira Guerra Mundial, houve uma realização emergente de proteger as línguas minoritárias que
sobreviveram.

Segundo Spolsky (2004, p. 61) “em muitos dos casos, a proclamação constitucional do
monolinguismo disfarça práticas e ideologias muito mais complexas, e não é necessariamente a base
para a atividade de gerenciamento/adminisgração da língua”. O autor ainda aponta a Islândia como
uma política monolingual “A Islândia é praticamente o único exemplo na Europa (e possivelmente
no mundo) de um EstadoNação linguisticamente homogêneo. 100% dos islandeses falam o islandês
como sua primeira língua e o usam como idioma dominante em todas as esferas da vida. Segundo
Lambert apude Spolsky (2004, p. 61), um país que se considera monolingue se preocupa com o
status e a forma de sua língua, por isso há purificação dela, e essa purificação ocorre na eliminação
de elementos estrangeiros. Assim, Spolsky (2004, p. 62) assevera que:

para dar apoio à purificação, o conselho islandês de línguas foi fundado em
1964. Em 1997, foi aberto um banco de palavras que inclui glossários em
trinta e oito campos, um dicionário ortográfico e um dicionário de
neologismos.

Semelhante à Ioguslávia, a França também tem preocupação em preservar sua identidade. Dessa
forma, em 1635, foram escritos livros em francês para dar regras explícitas da língua e tornála pura,
eloquente e capaz de tratar das artes e as ciências. Dito de outra forma, para que uma língua ganhe
status de valor, é preciso que ela seja destacada das demais, possua um poder social, política e
ecônomico. Toda língua majoritária, como seu próprio nome já diz, carrega nela a proteção para sua
manutenção, sem se preocupar com suas perdas. Sabemos que vivemos numa sociedade na qual o
fator financeiro é relevante para as transações comerciais, e para tanto essa tramitação exige uma
língua que vá fazer a ligação entre uma ponte e outra, ou seja, há uma língua que vai entremear tudo
isso.

É então dessa forma que o monolinguismo ganha valor nesses países. Há uma imposição para que
determinada língua se mantenha. Spolsky (2004), faz um breve histórico de como a França se
constituiu monolingue, entre as situações está a Academia Francesa como uma ferramenta de
planejamento linguístico, com autoridade estatal de proteção à língua francesa. Desde 1539, o
francês era língua obrigatória nos tribunais e documentos. Dessa forma, o uso da língua foi
obrigatório em vários outros setores, inclusive trabalhadores estrangeiros tinham que falar francês e
até o inglês passou a ser combatido em usos domésticos. Funcionários públicos foram proibidos de
falar palavras estrangeiras, tinham que usar uma terminologia oficial, favorecendo, assim, o uso de
uma língua purista.

Quando refletimos sobre essas ações que a França e Ioguslávia tiveram, podemos voltar nosso olhar
para o Brasil. Enquanto a França explicitamente destacou o francês como língua oficial, dando a ela
status de valor e para tanto criou algumas diretrizes que concretizasse esse objetivo, com proibições e
exigências, o Brasil quando erige a língua portuguesa como oficial, o faz de forma silenciosa. Não há
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uma proibição de uso de outras línguas, mas uma omissão presente. A não valorização de outras
línguas existentes em nossa nação se faz no momento em que não são citadas na Constituição. Por
que somente o português é ofical? E as outras línguas? Não estamos negando o reconhecimento que
a Constituição Federal faz às outras línguas, ressaltando o seu valor cultural, histórico, mas de fato
esse reconhecimento se daria se essas línguas passassem a serem usadas por todos na sociedade.
Vivemos em um bloco imensoem que cada grupo fala seu próprio idioma.

Eriger uma língua como oficial mediante tantas outras existentes, é negar o direito dessas línguas
emegirem na sociedade, é ao mesmo tempo silenciar um povo, seus costumes e culturas, dando
apenas o reconhecimento, mas não oportunizando essas línguas de serem vivenciadas por outras
pessoas.

UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS LINGUÍSTICOS DAS MINORIAS

Segundo Spolsky (2004), as políticas linguísticas na América Latina visam impor a língua colonial
aos falantes de outras línguas, não importando se são imigrantes, escravos ou índios. Dessa forma, o
autor defende que as colônias espanholas espalharam na América Latina uma ideologia de que as
línguas indígenas eram impuras, caso semelhante ao Brasil se pararmos para pensar sobre a
imposição do português aos índios pela corte portuguesa, principalmente no tocante à catequização
desses povos.

O referido autor aborda a questão sobre as políticas de reconhecimento de minorias linguísticas,
apontando que alguns países latinoamericanos dão certo reconhecimento às línguas minoritárias
como é o caso do Brasil, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Peru e Venezuela, entre
outros. Em todos esses países foi oficializada uma língua, mas se acrescenta um reconhecimento de
proteção às línguas indígenas e dialetos, mesmo assim, segundo o autor, os povos indígenas estão
numa posição inferior socialmente e economicamente e no geral são analfabetos. Ainda ressalta que
com o reconhecimento dos problemas linguísticos, os mesmos vêm recebendo atenção. Há criação de
leis para lidar com as minorias, como é o caso da Bolívia, onde o governo patrocinou programas de
educação a crianças e adultos indígenas, bem como Guatemala, em 1997, estabeleceu o
reconhecimento oficial das línguas indígenas e, como resultado, esses povos estão abaixo da linha de
pobreza. Nesse parâmetro, o autor também destaca:

Essas políticas surgiram contra as pressões por direitos linguísticos e
minoritários das organizações supranacionais. Com a proposta de expandir a
adesão à União Europeia, iniciouse um processo complexo de negociação
com os candidatos membros para ajustar suas leis e políticas de acordo com
as leis estabelecidas para o sindicato [...] (SPOLSKY, 2004, p. 152).

Mais adiante, o autor ressalta que “os direitos humanos, evidentemente, são uma característica
essencial das normas exigidas para a adesão, assim como os direitos das minorias em geral e os
direitos das minorias linguísticas em particular”. Dessa forma, há uma descrição de conflitos para
manter as línguas minoritárias. Assim, o autor aponta que a separação da Iugoslávia foi mobilizada
por problemas de língua e aponta que muitos conflitos precisam ser resolvidos antes das políticas
linguísticas, tais como conflitos sociais, políticos, religiosos e étnicos. Nesse sentido, SPOLSKY
(2004, p. 157) frisa:

Existem outros países com minorias menores, mas ainda significativas.
Enquanto a Bulgária é assumida como monolíngue, Boneva (1998) observou
que havia um número de línguas minoritárias não reconhecidas. A religião
complica ainda mais a etnia; alguns falantes de turco são cristãos e alguns
búlgaros são oradores mulçumanos.
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Mais uma vez aqui se pauta o problema do reconhecimento linguístico das minorias. Certamente o
Brasil apresenta um imenso quadro de línguas desconhecidas, uma vez que há muitas línguas que
ainda não foram catalogadas, embora o documento do IPHAN sobre o Inventário Nacional da
Diversidade Linguística – INDL (IPHAN, 2014), na Seção 6, trate da catalogação e documentação
das línguas, fazendo assim um acervo digital, criando diretrizes técnicas para que as línguas sejam
salvaguardadas. Dessa forma, o documento aponta três fatores principais:

Coletar uma gama diversa de usos da língua, em situações de comunicação
mais próximas ao uso natural e com acesso a temáticas que não são
alcançáveis por pessoas de fora da comunidade. Permitir que membros das
comunidades escolhessem os usos linguísticos de maior relevância para seu
grupo social, garantindo, assim, maior representatividade linguísticocultural
de amostras da língua facilitar os processos de tradução e catalogação dos
dados documentados (IPHAN, 2014, p.80).

Perpassando o olhar sobre o documento, podemos ver a preocupação em inserir o falante na
catalogação das línguas, se aproximando da sua realidade e preservando sua identidade cultural, mas
até que ponto esse reconhecimento vale para essas minorias em se tratando de fatores econômicos?
Mesmo tendo suas línguas reconhecidas, essas minorias têm que se adequarem à língua majoritária.

A Criação do INDL é de suma importância no reconhecimento à diversidade linguística,
principalmente no tocante ao patrimônio histórico e cultural que constitui os fatores linguísticos bem
como a preservação de sua identidade. Por outro lado, esse reconhecimento não está em forma de lei
para que essas línguas sejam reconhecidas e normatizadas.

COLONIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS E A GARANTIA DOS SEUS DIREITOS

Desde 1822, com a criação do Diretório dos Índios, o monolinguismo se instaurou no Brasil. O
português passa então a ser prioridade nas missões católicas. Nesse tocante, a história nos leva a
permear sobre o massacre cultural que os índios sofreram quando tiveram que abandonar sua cultura
e crenças para aderir a uma nova língua, religião e crenças. Os índios são descritos como povos
selvagens que precisam ser dominados, adestrados. Nesse contexto, esses índios eram tidos como a
população nativa, diferente dos africanos que vieram trazidos pelos tráficos colônias para
trabalharem como escravos aqui no Brasil. Imaginemos agora a situação daqueles povos que tinham
suas vidas, crenças, eram tratados como objetos de negociação, seus valores culturais deixados de
lado, família, filhos. Não tinham sequer o direito de falarem nas suas línguas nativas. Quando não
compreendidos, o açoite do feitor dilacerava o seu corpo bem como suas almas. Um regime de
escravidão completa, uma matança de cultura, uma negligência humana.

Quando analisamos nos dia de hoje datas como “O dia da Consciência Negra”, “O Dia do Índio”, a
que isso nos remete? Pelo viés da Análise de Discurso, se existe um dito é porque também existe um
nãodito. Essas datas são repletas de memórias discursivas, que nos leva a um momento histórico,
onde tudo começou. É fácil querer apagar um passado com datas comemorativas, que trazem consigo
parte da nossa história, de um passado desigual para esses povos, que tiveram suas identidades
roubadas para aderirem a uma língua imposta, numa luta pela sobrevivência. Como se fazer ser
entendido então? Deixando sua língua pela imposição de outra e não por livre e espontânea vontade.
Assim, como já fora discutido no decorrer desse trabalho, as lutas para que as minorias tenham seus
direitos linguísticos garantidos trazem o interesse das políticas linguísticas, pois são elas que
procuram definir a forma pela qual essas línguas serão valorizadas. Dessa forma, Gorski e Makoni
(2015, p. 96) apontam:

A cooficialização das línguas indígenas, a instauração de uma educação

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_discursividade_silenciosa_e_o_mito_de_um_brasil_monolingue.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



bilíngue, o reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas, as
políticas de ações afirmativas e a defesa do direito a práticas religiosas
específicas (afrobrasileiras e indígenas) são alguns exemplos das recentes
políticas brasileiras de valorização das culturas consideradas minoritárias.

Percebemos a partir desse vislumbre o quanto é importante o papel das Políticas Linguísticas em
uma sociedade.

AS FORMAS DE SILENCIAMENTO QUE OUTORGA O STATUS DE PAÍS
MONOLÍNGUE

Por meio das pesquisas de estudiosos, sabese que no Brasil existia em torno de 1200 línguas. Com a
chegada da coroa portuguesa e preocupação de se manter forte, fora imposta a língua de Portugal aos
índios como forma de domesticálos e dominálos. Embora haja línguas reconhecidas pelo IPHAN
no tocante à diversidade linguística, o Brasil só reconhece o português como língua oficial, quase
sempre não sustentando as línguas minoritárias.

Do que adianta conhecer a situação, o problema e negligenciálo? Existe um povo que clama por
existência, por maiores garantias de seus direitos, suas culturas. O idioma português é obrigatório em
todo território nacional e quem outorga isso é o Estado. Não há proibição de que se use outras
línguas desde que fale e escreve o português, domine esse idioma. É ele quem vai gerenciar todas as
tramitações e transações no país, seja na educação, política, no jurídico. Mesmo que o direito de uma
língua seja dado, esse é apenas um fato territorial, pois a partir do momento que o indivíduo precisa
sair da sua localidade, ele precisa dominar o português para se comunicar. Essas línguas não são
premissas dos meios educacionais, não são documentadas para que todos tenham acesso. Assim,
Vitorelli (2016, p. 510), no tocante ao status do monolinguismo presente na Constituição brasileira,
aponta:

A Constituição brasileira foi muito tímida nesse aspecto. Várias constituições
latinoamericanas têm dispositivos melhores em relação à proteção da
diversidade linguística. A Constituição mexicana, por exemplo, garante aos
próprios índios, já no art. 2º, o direito de preservar e enriquecer suas próprias
línguas, sem determinar o ensino do castelhano. A Constituição do Paraguai
(art. 140) considera o país como bilíngue, reconhecendo o guarani como
língua oficial. A Constituição boliviana vai mais longe e exige que todos os
documentos oficiais sejam redigidos em pelo menos duas das 37 línguas
reconhecidas como oficiais.

Podemos ver um avanço de outras nações em relação ao Brasil quando reconhecem e outorgam
direitos para essas línguas se manterem. Há uma valorização não apenas cultural, de reconhecimento,
vai muito além; faz com que os grupos minoritários de fato existam na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo tratou das abordagens pelas quais leva o Brasil a se constituir monolíngue. Fizemos
uma viagem na história e vimos como a língua portuguesa foi instaurada desde os tempos coloniais
através da coroa portuguesa. Nessa abordagem percebemos como o português foi imposto de forma
silenciosa sob o pretexto de fortalecimento nacional e passamos a refletir a maneira como as línguas
minoritárias foram deixadas em segundo plano ou até mesmo apagadas. Perpassamos não só pelo
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Brasil em relação às políticas linguísticas e direitos minoritários, como também analisamos outros
países bem como suas legislações no tocante a esses grupos. Esse trabalho também foi permeado
pela Análise do discurso, através da qual o dito esconde o nãodito, situação em que a constituição
monolíngue se perfaz na exclusão plurilíngue, pois é dessa forma que de fato o Brasil.

Em seu livro “As formas do silêncio”, Orlandi (1997) aborda diferentes concepções sobre o silêncio,
fazendo um apanhamento histórico, no qual o silêncio está muito ligado ao sagrado, às religiões, mas
ela foge desse sentido. Segundo Orlandi, o silêncio significa em si mesmo. Assim, para o sujeito da
linguagem, o sentido está sempre lá, por isso há essa relação com o silêncio. Dessa forma, a autora
traça dizeres sobre a política do silêncio, afirmando que esta se apoia na ideia de que ao dizermos
algo, apagamos outros sentidos possíveis. Assim, apresenta a grande diferença entre o silêncio
fundador e a política do silêncio, enquanto aquele significa por si mesmo, esta produz um recorte
entre o que se diz e o que não se diz. Nesse ínterim, descrevemos o artigo constitucional que define a
língua portuguesa como idioma oficial do Brasil, silenciando, dessa forma, as demais línguas em
nossa nação, pois, segundo a Análise de Discurso, há um nãodito que constitui, pois quando digo
“monolíngue”, está pressuposto que existe “plurilíngue”. Há uma constituição nesse dizer, trazendo à
tona outros significados e sentidos.

A palavra “monolíngue” vai além de “uma” língua erigida numa nação, ela atravessa o contexto
histórico e nos mostra a realidade de povos que tiveram suas identidades e culturas roubadas,
invadidas. Mostra uma minoria que se fez ausente estando sempre presente.
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