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(co)oficiais em legislações municipais brasileiras. 135 f. Dissertação (Mestrado) – 
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Humanas, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2018. 
 

RESUMO 
 
O trabalho empreendido/realizado nessa pesquisa tem como objetivo uma análise 
discursiva das legislações que instituem línguas cooficiais no Brasil e dos (efeitos de) 
sentidos dessas línguas, por esse acontecimento, além de refletir sobre a 
compreensão dessas leis sobre línguas enquanto instrumentos linguísticos, no/do 
século XXI. E é a partir desse efeito de sentido que se busca refletir sobre a 
institucionalização da cooficialização de línguas no Brasil, pela relação de legitimação 
e institucionalização no percurso delineado por esse processo, discutindo a 
importância da autoria nesse gesto de direito à língua. Então, a partir da leitura 
pecheutiana foi possível propor esse gesto de pesquisa, essa forma de olhar a 
questão, portanto filia-se ao dispositivo teórico e analítico da Análise de Discurso de 
linha francesa, pelos trabalhos de Michel Pêcheux, na França, e de Eni Orlandi e seu 
grupo, no Brasil, como, também, aos estudos realizados sobre a História das Ideias 
Linguísticas – outra leitura, outro olhar teórico produziria uma caracterização diferente, 
um ingresso diferente a questão. Assim, compreende o indivíduo enquanto interpelado 
em sujeito pela ideologia, dada essas relações de força e poder nas questões de 
direito à língua das minorias, ao se tomar conhecimento desse processo de 
cooficialização no Brasil – que procura dar um status de oficialidade a outras línguas, 
que não são oficiais – surge o interesse por essa temática, pela convivência com as 
diferentes línguas existentes no município de Guajará-Mirim/RO, uma cidade nortista, 
amazônica, fronteiriça e de imigrantes, um lugar de línguas outras, de imbricações 
linguísticas, e ainda assim, um lugar onde não há língua cooficializada. Desta maneira, 
descrevem-se as condições de produção dos sentidos postos nessas questões de 
direitos e deveres, igualdades e diferenças, entre as línguas, em análise dos 
processos de cooficialização, garantidos/permitidos, ou não, por instrumentos 
jurídicos municipais. O corpus do trabalho é constituído por recortes de textos de 
legislações homologadas, publicadas e vigentes no Brasil, a partir do início do século 
XXI, que legislam sobre a cooficialização em território nacional, e são elas: Lei N.º 145 
de 11 de dezembro de 2002, das línguas Nheengatu, Tukano e Baniwa no município 
de São Gabriel da Cachoeira/AM; Lei N.º 510 de 27 de junho de 2008, da Língua 
Pomerana no município de Laranja da Terra/ES; Lei N.º 211 de 04 de dezembro de 
2014, das línguas Wapichana e Macuxi no município do Bonfim/RR. Pelas análises 
pode-se observar que há uma individualização dos sujeitos falantes de línguas outras, 
enquanto minorias, na qual não são deslocados sentidos, mas silenciada a resistência 
das minorias linguísticas – que está sendo determinada por essas práticas 
discursivas, que são ideológicas, de direitos humanos, por aparelhos do legislativo, 
do judiciário e do executivo. Essa resistência é silenciada no momento em que o 
Estado passa a positivar essas línguas outras. Resistência esta, que é igualmente 
constitutiva do ritual ideológico do assujeitamento desse sujeito falante de língua(s) 
outra(s). 
Palavras-chave: Cooficialização. Discurso. Ideologia. Língua. Sujeito. 
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RESUMEN 

 
El trabajo emprendido/realizado en esta investigación tiene como objetivo un análisis 
discursivo de las legislaciones que instituyen lenguas cooficiales en Brasil y de los 
(efectos de) sentidos de esas lenguas, por ese acontecimiento, además de reflexionar 
sobre la comprensión de esas leyes sobre lenguas como instrumentos lingüísticos, 
en/del siglo XXI. Y es a partir de ese efecto de sentido que se busca reflexionar sobre 
la institucionalización de la cooficialización de lenguas en Brasil, por la relación de 
legitimación e institucionalización en el recorrido delineado por ese proceso, 
discutiendo la importancia de la autoría en ese gesto de derecho a la lengua. 
Entonces, a partir de la lectura pecheutiana fue posible proponer ese gesto de 
investigación, esa forma de mirar la cuestión, por lo tanto, se suma al dispositivo 
teórico y analítico del Análisis de Discurso de línea francesa, por los trabajos de Michel 
Pêcheux, en Francia, y de Eni Orlandi y su grupo, en Brasil, como, también, a los 
estudios realizados sobre la Historia de las Ideas Lingüísticas - otra lectura teórica 
produciría una caracterización diferente, un ingreso diferente a la cuestión. Así, 
comprende el individuo mientras interpelado en sujeto por la ideología, dada esas 
relaciones de fuerza y poder en las cuestiones de derecho a la lengua de las minorías, 
al tomarse conocimiento de ese proceso de cooficialización en Brasil, que busca dar 
un status de oficialidad a otras lenguas, que no son oficiales - surge el interés por esta 
temática, por la convivencia con las diferentes lenguas existentes en el municipio de 
Guajará-Mirim/RO, una ciudad norteña, amazónica, fronteriza e de inmigrante, un 
lugar de lenguas más, de imbricaciones lingüísticas, y sin embargo, un lugar donde 
no hay lengua cooficializada. De esta manera, se describen las condiciones de 
producción de los sentidos puestos en estas cuestiones de derechos y deberes, 
igualdades y diferencias, entre las lenguas, en análisis de los procesos de 
cooficialización, garantizados/permitidos, o no, por instrumentos jurídicos municipales. 
El corpus del trabajo está constituido por recortes de textos de legislaciones 
homologadas, publicadas y vigentes en Brasil, a partir de principios del siglo XXI, que 
legislan sobre la cooficialización en territorio nacional, y son ellas: Ley Nº 145 de 11 
de diciembre de 2002, de las lenguas Nheengatu, Tukano y Baniwa en el municipio 
de São Gabriel da Cachoeira/AM; Ley Nº 510 de 27 de junio de 2008, de la Lengua 
Pomerana en el municipio de Naranja de la Tierra/ES; Ley Nº 211 de 04 de diciembre 
de 2014, de las lenguas Wapichana y Macuxi en el municipio de Bonfim/RR. Por los 
análisis se puede observar que hay una individualización de los sujetos hablantes de 
otras lenguas, como minorías, en la que no se desplazan sentidos, sino silenciada la 
resistencia de las minorías linguísticas – que está siendo determinada por esas 
prácticas discursivas, que son ideológicas, de derechos humanos, por aparatos 
legislativos, judiciales y del ejecutivo. Esta resistencia es silenciada en el momento en 
que el Estado pasa a positivizar esas lenguas. Resistencia esta, que es igualmente 
constitutiva del ritual ideológico del asujetivo de ese sujeto hablante de lengua(s) 
otra(s). 
Palabras clave: Cooficialización. Discurso. Ideología. Lengua. Sujeto. 



 
 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AD - Análise de Discurso 
AIE - Aparelhos Ideológicos do Estado 
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique 
HIL - História das Ideias Linguísticas no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SUMÁRIO 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS........................................................................ 13 

PARTE I – DAS FILIAÇÕES.......................................................................... 21 

1 FILIAÇÕES TEÓRICAS.............................................................................. 22 

2 ANÁLISE DE DISCURSO, UMA TEORIA QUE DESLOCA........................ 24 

2.1 Três regiões do conhecimento, um atravessamento e a Análise 

de Discurso.............................................................................................. 

 

29 

2.1.1 Do Materialismo Histórico à Ideologia........................................... 30 

2.1.2 Da Linguística ao Discurso............................................................ 35 

2.1.3 Da Teoria do Discurso................................................................... 39 

2.1.4 Psicanálise – um atravessamento................................................. 41 

3 HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS NO BRASIL: do programa de 

pesquisa à disciplinarização....................................................................... 

 

45 

PARTE II – DO DISPOSITIVO TEÓRICO...................................................... 52 

1 A FORMAÇÃO DISCURSIVA DA COOFICIALIZAÇÃO DE LÍNGUAS...... 53 

2 IDEOLOGIA JURÍDICA E AMBIGUIDADE NO SUJEITO.......................... 58 

3 O SUJEITO DE DIREITO NAS QUESTÕES JURÍDICAS DE MINORIAS 

LINGUÍSTICAS.............................................................................................. 

 

63 

4 COOFICIALIZAÇÃO: um Acontecimento Discursivo............................. 68 

PARTE III – DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE.......................................... 74 

1 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS............................................................... 75 

2 RECORTES PARA A ANÁLISE DE DISCURSO PROPOSTA................... 82 

TEXTO 1: Lei sobre a cooficialização das Línguas Nheengatu, Baniwa 

e Tukano de São Gabriel da Cachoeira....................................................... 

 

86 

TEXTO 2: Lei sobre a cooficialização da Língua Pomerana no 

município de Laranja da Terra..................................................................... 

 

96 

TEXTO 3: Lei sobre a cooficialização das Línguas Wapichana e Macuxi 

no município do Bonfim............................................................................... 

 

103 

PARTE IV – DAS REFLEXÕES PROPOSTAS.............................................. 110 

1 LEIS SOBRE LÍNGUAS ENQUANTO INSTRUMENTOS 

LINGUÍSTICOS............................................................................................. 

 

111 

1.1 O político e a cooficialização: uma breve discussão....................... 119 



 
 
 

1.2 Instituição, Legitimidade e Autoria................................................... 120 

2 A MATERIALIDADE DISCURSIVA DA COOFICIALIZAÇÃO.................... 124 

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................... 128 

REFERÊNCIAS............................................................................................. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A presente dissertação de mestrado é resultado de uma pesquisa proposta ao 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Acadêmico em Letras, da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, iniciada no ano de 2016. Filia-se, para 

tanto, à teoria da Análise de Discurso, de linha francesa e aos estudos das Histórias 

das Ideias Linguísticas no Brasil. 

 O interesse por essa temática surge a partir da convivência com as diferentes 

línguas (de fronteira, portunhol, de migração, indígena – taxpacura/wari, quilombola, 

africanas, quíchua/quéchua, entre outras) percebidas no município de Guajará-

Mirim/RO. Cidade esta, que está localizada no Oeste do Estado de Rondônia, Região 

Norte do Brasil, de floresta Amazônica e que faz fronteira fluvial com a cidade de 

Guayaramerín – Beni – Bolívia, ou seja, por essa conjuntura é uma cidade de línguas 

outras, além da então oficial Língua Portuguesa. Ao se considerar esta realidade 

histórica e tomando conhecimento desse acontecimento de processo de 

institucionalização de línguas, enquanto cooficiais, na garantia de direitos, que ocorria 

em outros municípios do Brasil, surgiu o interesse em se trabalhar discursivamente 

esses procedimentos, enquanto acontecimento discursivo e os seus efeitos de 

sentido, nessas municipalidades outras. 

Tem-se, neste trabalho, a posição sujeito analista, também a posição sujeito 

professor de Língua Portuguesa e a posição sujeito aluno do curso de Direito, que são 

determinantes no gesto de interpretação, da escritura e do efeito de autoria da 

dissertação. 

 Na constituição desse material – com a proposta da pesquisa sobre o processo 

de institucionalização do direito à língua, por meio de uma análise discursiva dos 

sentidos de línguas (co)oficiais em legislações municipais brasileiras – houve a 

contribuição dos estudos e das discussões promovidas/realizadas através do Grupo 

de Pesquisa Conhecimento, História e Língua/GPeCHeLi1, liderado pelos 

pesquisadores Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso (da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR) e Profa. Dra. Juciele Pereira Dias (da Universidade do Vale do 

Sapucaí – UNIVÁS). 

                                                           
1 O site do Grupo de Pesquisa: Conhecimento, História e Língua pode ser verificado em 
<http://www.gpecheli.unir.br/homepage>. O espelho do grupo de pesquisa, junto ao CNPq, pode ser 
observado em <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4206676813828874>. 
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Há muitas maneiras de se contar a história do GPeCHeLi, que foi fundado a 

partir de uma prática discursiva produzida em Análise de Discurso e em História das 

Ideias Linguísticas, não cronológica, não geográfica, mas inscrita em uma rede de 

filiações de pesquisa, de relações de trabalhos, produzidas no Brasil. Embora o 

primeiro contato pessoal entre os professores líderes do GPeCHeLi, tenha se dado 

em um Simpósio Temático da Associação Brasileira em Linguística (ABRALIN),  

realizado em Niterói/RJ, em março de 2017, a ideia desse Grupo de Pesquisa tomou 

forma em meados do ano de 2017, durante a culminância do Projeto de Extensão 

Universitária, como parte de uma proposta de evento, intitulada Encontro Nacional em 

Análise de Discurso – ENADIS2, no período de 12 a 14 de julho, coordenado pelo Prof. 

Dr. Élcio Aloisio Fragoso (UNIR) e pelo T.A.E.S. Esp. Carlos Barroso de Oliveira Júnior 

(UNIR), que em sua primeira edição trabalhou questões referente à temática 

exterioridade e ideologia. Durante os dias do evento, os Professores Dr. Élcio Aloisio 

Fragoso, Dra. Juciele Pereira Dias (líderes do grupo), Dr. Rodrigo Oliveira Fonseca, 

juntamente com o Técnico em Assuntos Educacionais Esp. Carlos Barroso de Oliveira 

Júnior discutiram diferentes frentes de trabalho em Análise de Discurso, dentre elas a 

continuidade do ENADIS, o projeto de institucionalização do grupo e projetos de 

pesquisas por acordo de cooperação interinstitucional. Nessa história do processo de 

legitimação do GPeCHeLi é salutar mencionar o apoio (in)formal das pesquisadoras 

Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi (UNIVÁS/UNICAMP) e Bethania Sampaio Corrêa 

Mariani (UFF), em conversa sobre o nome e a temática do grupo, bem como sua forma 

de atuação. 

Essa institucionalização do Grupo de Pesquisa: Conhecimento, História e 

Língua se dá na história do processo de produção de conhecimento filiado à Análise 

de Discurso e ao Programa de Pesquisa em História das Ideias Linguísticas no Brasil, 

na perspectiva teórica dos trabalhos de Michel Pêcheux, na França, e de Eni Orlandi, 

no Brasil. 

Por suas duas linhas de pesquisas3, a saber: Análise de Discurso e História do 

conhecimento e das línguas, que tomam a língua como materialidade específica do 

                                                           
2 O site do evento acadêmico Encontro Nacional em Análise de Discurso/ENADIS pode ser verificado 
em: <www.enadis.unir.br>. 
3 ANÁLISE DE DISCURSO: A especificidade deste campo de conhecimento está em construir um 
dispositivo teórico-analítico que nos possibilita compreender o processo de produção de sentidos na 
sociedade e na história. Inscrevem-se, aqui, projetos com diferentes objetos sobre a constituição do 
brasileiro e do Brasil, da cidade e da floresta, do centro e das fronteiras, da política e do político, do 
corpo e dos movimentos, do artefato e do instrumento, da arte e da tecnologia e da inovação 
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discurso, da produção de sentidos na sociedade e na história, foi possível a 

compreensão do processo de produção dos sentidos da cooficialização de línguas na 

sociedade e na história, como, também, o estudo das políticas públicas e de línguas, 

em suas formas de legitimação, nesse caso possibilitado pelo Poder Legislativo 

Municipal, através das Câmaras de Vereadores. Além de outras questões que tomam 

o conhecimento como discurso e que trata da questão da diversidade linguística 

brasileira, por intermédio das políticas de (co)oficiliazação de línguas. 

Há de se mencionar ainda os trabalhos realizados por meio dos Projetos de 

Pesquisas: A produção histórica do conhecimento sobre a língua e sua diversidade 

(UNIR) e Linguagem, Conhecimento e Tecnologia: tensões e deslocamentos 

(UNIVÁS), ambos vinculados ao GPeCHeLi/CNPq, do qual essa dissertação resulta, 

em sua materialidade. 

Enquanto dissertação, o texto é organizado em quatro partes. A primeira traz a 

filiação na qual a pesquisa se situa, sendo a Análise de Discurso e a História das 

Ideias Linguísticas no Brasil. A segunda parte é de cunho teórico, na qual se 

encontram os pressupostos teóricos. A terceira parte, decorrente das primeiras, é 

analítica. Na quarta parte se apresentam outras reflexões que surgem ao longo do 

movimento de escrita da pesquisa. 

Na primeira parte, que trata das filiações, produzida em gestos de (r)escrita das 

análises, no batimento teoria-análise, apresenta-se a filiação teórica e o campo de 

estudo a qual o trabalho é vinculado. Nesse momento, descreve-se a epistemologia 

do campo teórico da Análise de Discurso, de linha francesa, ao trazer os campos do 

saber que a constituem, mobilizando suas relações com conhecimentos tanto do 

Materialismo Histórico, da Linguística, da Teoria do Discurso e, por fim, da Psicanálise 

enquanto um atravessamento4 desses campos outros, nesse entremeio, dessa 

                                                           
mercadológica na Amazônia. HISTÓRIA DO CONHECIMENTO E DAS LÍNGUAS: Estuda as políticas 
públicas, de educação, de trabalho e de línguas e de suas diferentes formas de legitimação. Tomando 
o conhecimento como discurso, trata sobre a questão da diversidade brasileira, com suas línguas 
denominadas de portuguesa, indígenas, de imigração e as políticas de oficialização/cooficialização de 
línguas, bem como a produção de manuais de ensino de língua(s). A questão do conhecimento 
produzido sobre o brasileiro, sobre a língua nacional e suas relações sociais na história. 
4 É interessante reforçar que essa não é uma questão necessária a ser desenvolvida nesta dissertação, 
que nessa escrita se farão apenas considerações, já que a densidade teórica do trabalho toca em 
alguns pontos que são questões em aberto, incontornáveis, na própria Análise de Discurso. Assim, 
durante o texto, a referência ao atravessamento da Psicanálise e à teoria da subjetividade de natureza 
psicanalítica, toma em conta que a noção de subjetividade ou de sujeito do inconsciente é uma questão 
muito singular do campo da Psicanálise, que se aproxima de uma tentativa de compreender o “je” 
(sujeito do inconsciente, que se manifesta entre um significante e outro por atos falhos, lapsos, chistes, 
etc.) e não o “moi” (ego, imaginário), por exemplo, frequentemente mobilizado na teoria da Enunciação. 
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relação que é tensa. Também, ainda na primeira parte da dissertação, trabalha-se 

sobre os estudos da História das Ideias Linguísticas no Brasil, ao se considerar o 

processo de produção desse campo do saber, desde a sua formulação enquanto um 

programa de pesquisa até o seu processo de disciplinarização. Esse momento da 

escrita se faz importante, porque como diz Eduardo Guimarães (1997, p. 3): “Fazer 

uma história das Ideias Linguísticas no Brasil abre novos caminhos para a própria 

interpretação da história brasileira”. Dito de outro modo, compreender pela HIL a 

produção das ideias linguísticas e o processo de constituição da língua no Brasil, é 

por onde se pode observar a própria história do país, da sociedade brasileira em sua 

diversidade. 

A segunda parte da dissertação expõe problemáticas teóricas, por meio dos 

dispositivos teóricos que norteiam a reflexão, onde se trabalha as noções de ideologia, 

sujeito, acontecimento, formação discursiva entre outras. 

Na terceira parte (re)formula-se o processo analítico do trabalho, dada as 

constantes (re)leituras e (re)escritas do dispositivo teórico, para esse movimento de 

escrita das análises propostas. Então, nesse momento da escrita,  

 

a primeira coisa a se observar é que a Análise de Discurso não 
trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a 
língua no mundo, com maneiras de significar; com homens falando, 
considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, 
seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada 
forma de sociedade (ORLANDI, 2015, p. 13-14). 

 

Por essas maneiras de significar a língua tem-se como objeto da análise 

proposta na dissertação a cooficialização de línguas. Um conceito dado pela 

perspectiva teórica de Gilvan Oliveira (2015, p. 27), entende que “Cooficializar uma 

língua, por sua vez, significa que ela se torna oficial ao lado de outra língua que já 

goza do estatuto de oficialidade, como é o caso da Língua Portuguesa no Brasil”. Esse 

procedimento de cooficializar uma língua no Brasil, se dá em âmbito municipal, 

apenas ressalva-se a exceção que se aplica a Língua Brasileira de Sinais, que foi 

institucionalizada por legislação federal. Nesse estudo, porém, não se pretende 

                                                           
Essa questão é um pouco mais discutida no Anexo 3 do Semântica e Discurso de Michel Pêcheux, no 
Língua Inatingível de Gadet e Pêcheux, bem como por analistas de discurso e psicanalistas como 
Bethania Mariani, Lauro Baldini, Frederico Feu, entre outros. 
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alcançar o conceito de cooficializar uma língua5 ou os resultados dos procedimentos 

de cooficialização, mas sim, compreender como o sujeito se significa nesse lugar e 

quais (efeitos de) sentidos resultam desse acontecimento, a partir de uma análise 

discursiva dos sentidos de línguas (co)oficiais em legislações municipais brasileiras. 

Desta maneira, o corpus da pesquisa é composto por algumas legislações que 

foram homologadas, publicadas e que estão vigentes no Brasil, nessa 

contemporaneidade, ou seja, no século XXI, entre os anos de 2002 a 2015. Leis essas 

que tratam sobre a cooficialização de línguas outras. Línguas estas, que são 

consideradas de minorias, em território nacional. Nas bases da Análise de Discurso, 

“A delimitação do corpus não segue critérios empíricos (positivistas) mas teóricos” 

(ORLANDI, 2015, p. 60) 

Dentre as legislações, as escolhidas para a análise são: a Lei nº. 145 de 11 de 

dezembro de 2002 (que trata da cooficialização das línguas Nheengatu, Baniwa e 

Tukano de São Gabriel da Cachoeira/AM), a Lei nº 211 de 04 de dezembro de 2014 

(que trata da cooficialização das línguas Wapichana e Macuxi no município do 

Bonfim/RR) e a Lei nº 510 de 27 de junho de 2008 (que trata da cooficialização da 

Língua Pomerana no município de Laranja da Terra/ES). Nesse estudo, elas já são 

compreendidas enquanto gestos de interpretação, que é ideológico. Essa 

interpretação que é evidente6 e o efeito de sentido de que dela resulta é o interesse 

do trabalho, uma vez que essas leis constituem e especificam uma materialidade, o 

que significa que há uma ideologia ali materializada. 

Em sua quarta e última parte, o trabalho traz reflexões outras, que constituem 

o dispositivo teórico e o dispositivo de análise, que foram surgindo ao longo do 

movimento de escrita de ambas primeiras partes, com questões importantes, que 

versam sobre a lei enquanto instrumento linguístico, o político e a política e sobre a 

materialidade discursiva da cooficialização de línguas. Traz, de certa maneira, o 

deslocamento que se faz do enunciado “língua não oficial”, para “língua cooficial”, em 

outro sentido, ressignificado em relação ao de “língua oficial”. 

                                                           
5 Cooficializar uma língua não é colocá-la “sub”, “ao lado de...”, é co-. Este estudo propõe outra 
compreensão diferente da perspectiva referencial de Gilvan, que indica que co- significa em si mesmo 
“ao lado de”. Isso a própria letra da lei indica, isso é o evidente, mas o efeito de sentido pode ser outro 
e é isso que se pretende refletir nesse trabalho. 
6 Sobre a evidência no interpretar, para esclarecimento, é bom observar o que diz Orlandi (2015, p. 43) 
ao explicar que “Nesse movimento da interpretação o sentido aparece-nos como evidência, como se 
ele estivesse já sempre lá. Interpreta-se e ao mesmo tempo nega-se a interpretação, colocando-a no 
grau zero. Naturaliza-se o que é produzido na relação do histórico e do simbólico”. 
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Entre outras noções, para a compreensão do estudo é importante, nesse 

primeiro momento, procurar entender a noção de formação social (PÊCHEUX, 1969), 

enquanto um determinado lugar, pelo qual é possível se prever os efeitos de sentido 

a serem produzidos por sujeitos nesse discurso de cooficialização de línguas. 

Na Análise de Discurso, de linha francesa, tem-se a compreensão de que os 

lugares ocupados por sujeitos, em uma determinada formação social, 

arranjam/constituem as condições discursivas de produção e, assim, definem a 

posição tomada no discurso por eles (os sujeitos). Essas condições de produção7 

pressupõem o que é material, institucional e o mecanismo imaginário, como ensina 

Orlandi, ao referir que: 

 

As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita 
a equívoco e a historicidade), o que é institucional (a formação social, 
em sua ordem) e o mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz 
imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de 
uma conjuntura sócio-histórica (ORLANDI, 2015, p. 38). 

 

 Não há como pensar em formações sociais dissociando-as das formações 

ideológicas, uma vez que o funcionamento das formações sociais está, de certa 

maneira, articulado ao próprio funcionamento da ideologia, em suas relações e 

motivações, no que diz respeito às lutas de classes, às relações de forças e de poder, 

representadas no discurso enquanto posições, relações de sentidos.  

Daí depreende-se que a formação ideológica é um complexo conjunto de 

representações e atitudes, que não chegam a ser nem individuais, nem universais, 

mas que se concatenam nas posições de classes conflitantes entre si. Ou seja, em 

determinada conjuntura ideológica (característica de uma determinada formação 

social), a formação ideológica pode interferir como uma força em conflito com forças 

outras. Por exemplo, certas palavras X, Y, Z, variam de sentido de acordo com as 

posições dos sujeitos que as empregam, sentidos que já estão determinados, em suas 

interpretações, pelas formações ideológicas nas quais esses sujeitos estão inscritos, 

em suas posições, a partir de suas formações sociais. Como explica Orlandi: “A 

                                                           
7 Como ensina Orlandi (2015), as condições de produção podem ser consideradas em sentido estrito 
e em sentido amplo. Quando em sentido estrito “temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto 
imediato”, (ver p. 28), quando em sentido amplo, elas incluem “o contexto sócio-histórico, ideológico 
(ver p. 29). A autora esclarece ainda que “As condições de produção, que constituem os discursos, 
funcionam de acordo com certos fatores” (ver p. 37) e que “o interdiscurso, a historicidade, que 
determina aquilo que, da situação, das condições de produção, é relevante para a discursividade” (ver 
p. 31). 
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interpretação não é livre de determinações: não é qualquer uma e é desigualmente 

distribuída na formação social” (ORLANDI, 2015, p. 45). 

Pelo modo como na história está a formação social pode-se ter variadas 

possibilidades de interpretação, sabendo que esta não é livre de determinações, daí, 

considerando as formações imaginárias, no processo discursivo, enquanto resultado 

de processos discursivos anteriores, compreende-se que elas se manifestam através: 

da antecipação, das relações de força e de sentido. 

 

Pensando as relações de força, a de sentidos e a antecipação, sob o 
modo do funcionamento das formações imaginárias, podemos ter 
muitas e diferentes possibilidades regidas pela maneira como a 
formação social está na história (ORLANDI, 2015, p. 39). 

 

Como manifestação das formações imaginárias, é na antecipação que o sujeito 

projeta uma representação imaginária e por ela determina as suas estratégias 

discursivas. É interessante observar a maneira que Orlandi explica esse jogo. 

 

Como em um jogo de xadrez, é melhor orador aquele que consegue 
antecipar o maior número de “jogadas”, ou seja, aquele que mobiliza 
melhor o jogo de imagens na constituição dos sujeitos (no caso, 
eleitores), esperando-os onde eles estão, com as palavras que eles 
“querem” (gostariam de, deveriam etc) ouvir (ORLANDI, 2015, p. 39-
40). 

 

Por sua vez, as relações de força (que são representadas enquanto sentidos 

em disputa) no discurso são determinadas pelo lugar de onde o sujeito fala. Já as 

relações de sentido, presumem que o discurso sempre se relaciona com outros, em 

outras palavras, não há discurso que não se relacione com outros discursos.  

Nessas manifestações das formações imaginárias é perceptível um jogo de 

imagem dos sujeitos entre si, com os lugares que ocupam em uma dada formação 

social e dos discursos, já-ditos, com os discursos possíveis e imaginados. 

 

na análise de discurso, não menosprezamos a força que a imagem 
tem na constituição do dizer. O imaginário faz necessariamente parte 
do funcionamento da linguagem. Ele é eficaz. Ele não “brota” do nada: 
assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história 
e são regidas, em uma sociedade como a nossa, por relações de 
poder (ORLANDI, 2015, p. 40). 
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O que é interessante compreender é que as formações imaginárias, na 

qualidade de mecanismos de funcionamento do discurso, não se referem a sujeitos 

físicos ou a lugares empíricos, mas, sim, às imagens que resultam das suas 

idealizações/projeções. 

Associado a essa noção de formação imaginária8, tem-se o conceito de 

formação discursiva9. Na Análise de Discurso, a formação discursiva, de linha 

francesa, é compreendida como a manifestação de certa formação ideológica em uma 

dada situação de enunciação. Nas palavras de Orlandi (2015, p.41), entende-se que  

 

A formação discursiva se define como aquilo que numa formação 
ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma 
conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito 
(ORLANDI, 2015, p. 41). 

 

Assim, partindo dessas concepções, percebe-se como a filiação deste trabalho 

é determinada. Então, a proposta é trazer questões e formas de compreender os 

sentidos outros e seus efeitos, na produção desse discurso de cooficialização, dada a 

formação discursiva que o domina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 “Trata-se de considerar a unidade (imaginária) na dispersão (real): de um lado, a dispersão dos textos 
e do sujeito; de outro, a unidade do discurso e a identidade do autor. Assim, mesmo se o próprio do 
discurso e do sujeito é sua incompletude, sua dispersão, e que um texto seja heterogêneo pois pode 
ser afetado por distintas formações discursivas, diferentes posições do sujeito, ele é regido pela força 
do imaginário da unidade, estabelecendo-se uma relação de dominância de uma formação discursiva 
com as outras, na sua constituição. Esse é mais um efeito discursivo regido pelo imaginário, o que lhe 
dá uma direção ideológica, uma ancoragem política (ORLANDI, 2015, p. 72). 
9 Derivante do conceito foucaultiano. Cf. Pêcheux [1971]. 
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PARTE I – DAS FILIAÇÕES 

........................................................................................................................................ 

 

Ao falarmos nos filiamos a redes de sentidos mas não aprendemos 
como fazê-los, ficando ao sabor da ideologia e do inconsciente” 
(ORLANDI, 2015, p. 32). 
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1 FILIAÇÕES TEÓRICAS 

 

Praticar uma teoria é tomar uma posição, um lugar de (onde se) fala. Não há 

como associar teorias sem, com isso, associar posições. Pode-se tomar ou assumir 

diferentes posições sujeito, podendo até mesmo serem antagônicas. 

Não se busca com esse trabalho uma miscelânea de referenciais teóricos, para 

tentar alcançar alguma solução, ou verdade, muito pelo contrário, quer-se, para este 

momento, trazer uma reflexão embasada em uma posição de mesma linha teórica, 

sob a questão das legislações de cooficialização de línguas. Para tanto, tem-se aqui 

uma posição. 

 

A posição sujeito analista se constitui por uma filiação teórico-
metodológica determinante do modo de produção do conhecimento 
em nossa sociedade. Segundo Orlandi (1998), dizer, estar inscrito em 
uma filiação teórica e não em outra, é uma questão de ética e de 
política, que explicita um lugar (teórico-científico) no modo de 
compreensão da história da constituição do conhecimento sobre a 
língua, em nosso caso, no Brasil (DIAS, 2012, p. 30). 

 

 Um lugar de fala, que se fundamenta em duas perspectivas teórico-

metodológicas do conhecimento sobre a língua(gem), que possibilitam a reflexão a 

uma compreensão acerca de questões que tratam do sujeito, da ideologia e da 

língua(gem) em seus aspectos constitutivos e discursivos. 

Então, almejando um bom entendimento do que (e de como) se tratará aqui, 

nesse estudo, as questões da língua(gem) e de suas relações com a sociedade e a 

história, formulou-se esse capítulo que aborda as condições sob as quais se 

produziram/constituíram a disciplina da Análise de Discurso e os estudos das Histórias 

das Ideias Linguísticas no Brasil. 

Formular-se-á, assim, uma reflexão sobre o quadro teórico epistemológico da 

Análise de Discurso e dos estudos em História das Ideias Linguísticas no Brasil, que 

ao longo dos anos veem se especificando em um campo do saber, por sua similitude 

e pelas questões que as circundam, dada a historicidade, a materialidade, a ideologia, 

entre outras noções. 

 Desta maneira, essas reflexões propostas serão aqui organizadas em 

subseções, para uma melhor discussão acerca de cada uma delas (AD e HIL). 

Primeiramente, trará a conjuntura da Análise de Discurso, com um estudo de como se 
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constituiu e se formulou a metodologia e a legitimidade desse campo de conhecimento 

durante o século passado e na atualidade. No segundo momento, buscar-se-á a 

compreensão do que se produziu como conhecimento sobre História das Ideias 

Linguísticas no Brasil, ou seja, como foi institucionalizado e disciplinarizado esse 

conhecimento. 

 A importância do conhecimento dessas áreas científicas é inevitável para o bom 

entendimento desta pesquisa, uma vez que essas teorias fundamentam e embasam, 

tanto teórica, quanto metodologicamente, a análise realizada acerca das legislações 

sobre a cooficialização de línguas, compreendidas como instrumentos linguísticos que 

constituem a materialidade de uma prática que significa o direito à língua, onde – nelas 

(AD e HIL) – se firma a filiação teórico-metodológica desse estudo. 
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2 ANÁLISE DE DISCURSO, UMA TEORIA QUE DESLOCA 

 

 Na década de 60, do século XX, era perceptível uma certa força do 

estruturalismo – presente nas Ciências Humanas e nos estudos da Linguística – que 

estava em seu auge, como modelo configurador do mundo e das ideias para as 

massas de intelectuais, especialmente francesa. 

 Nesse mesmo período o filósofo francês Michel Pêcheux – que viveu de 1938 

a 1983 – licenciou-se em Filosofia, no ano de 1963, pela Escola Normal Superior de 

Paris e, em 1966, tornou-se membro do Departamento de Psicologia do Centre 

National de la Recherche Scientifique/CNRS.  Referenciando-se nos estudos do 

filósofo e médico George Canguilhem (inscrito na tradição da epistemologia histórica 

francesa) e nos estudos do filósofo Louis Althusser (estudioso da filosofia marxista), 

Michel Pêcheux começou a trabalhar sobre a história da epistemologia e sobre a 

filosofia do conhecimento empírico, na perspectiva de colocar questões à prática das 

ciências sociais e humanas. Ele começou a teorizar o discurso como um lugar 

particular no qual as relações de (efeitos de) sentidos10 se dão, fundando, por meio 

de seus estudos, a teoria da Análise de Discurso, concebida inicialmente como 

Análise Automática do Discurso. Para tanto, ele teorizou a maneira pela qual a língua 

é a materialidade específica do discurso e o discurso é a materialidade específica da 

ideologia.  

Orlandi explica que 

 

Nos anos 60, a Análise de Discurso se constitui no espaço de questões 
criadas pela relação entre três domínios disciplinares que são ao 
mesmo tempo uma ruptura com o século XIX: a Linguística, o 
Marxismo e a Psicanálise (ORLANDI, 2015, p. 17). 

 

 O campo de conhecimento que Pêcheux funda e os desdobramentos de seus 

pressupostos teóricos, por meio dos estudos discursivos, se percebem através da 

análise que ele propõe do funcionamento discursivo, ao pretender explanar, não a 

história como é compreendida linearmente ou os estudos dos significados como faz a 

linguística, mas, sim, os mecanismos de determinação histórica dos processos de 

                                                           
10 “As relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 
variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores” (ORLANDI, 2015, 
p. 20). 
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significação11. Coloca assim, a Análise de Discurso em uma posição particular, dada 

pela articulação (tensa) entre a materialidade linguística, o histórico-social e o político, 

atravessados pela teoria psicanalítica do sujeito. Como refere E. Orlandi: “a Análise 

de Discurso critica a prática das Ciências Sociais e a da Linguística, refletindo sobre 

a maneira como a linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se 

manifesta na língua” (ORLANDI, 2015, p. 14-15). 

 Ao buscar a compreensão dos interesses e das inquietudes que provocaram o 

surgimento da Análise de Discurso de linha francesa, Françoise Gadet (1993), em 

suas reflexões, apresenta o que ela chama de particularidades de emergência da 

Análise de Discurso. Dentre elas estão: 

 

 a emergência geográfica, no que se refere a Análise de Discurso praticada 

na França “concebida como um dispositivo que coloca em relação, sob uma 

forma mais complexa do que o suporia uma simples covariação, o campo da 

língua [...] e o campo da sociedade apreendida pela história [...]” (GADET, 

1993, p. 8), limitada a esse território, fazendo, assim, acepção às disciplinas 

que recebem o mesmo nome na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, mas que 

não se apoiam na mesma configuração teórica; 

 

 a emergência temporal, no que se refere a conjuntura na qual a Análise de 

Discurso surgiu, nos anos sessenta, conjuntura esta, dominada pelo 

estruturalismo (a linguística estrutural propriamente dita, que define os fatos 

linguísticos a partir de uma abordagem de análises saussurianas, tanto de 

estrutura, quanto de sistema), que era pouco criticado pela linguística, mas que 

exercia certa influência 

 

por ser “generalizado”, isto é, exportado para as outras ciências 
humanas (por exemplo Lévi-Strauss ou Barthes), ou inspirador de 
reflexões mesmo quando não se declara explicitamente (por exemplo 
por Lacan, Foucault, Althusser ou Derrida) (GADET, 1993, p. 8). 

 

 o terceiro fator – a Análise de Discurso se apoia sobre o político, no que 

se refere a essa afirmação, a autora explica que o nascimento da Análise de 

                                                           
11 Em seus trabalhos, Eni Orlandi (2017, p. 75) tem reafirmado por diversas vezes que a determinação 
não é uma fatalidade mecânica, ela é histórica. 
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Discurso se dá em meio a uma visão de intervenção política, por compreendê-

la como “portadora de uma crítica ideológica apoiada em uma arma científica, 

que permitiria um modo de leitura cuja objetividade seria insuspeitável” 

(GADET, 1993, p. 8). Suspeição, que se refere à ilusão de encontrar “o que o 

texto verdadeiramente quer dizer”, posta em evidência somente após um 

movimento de reflexão crítica sobre os fundamentos da linguística, até então 

compreendida, ilusoriamente, como sendo um instrumento que realiza uma 

abordagem objetiva da língua, como se a gramática fosse neutra; 

 

 a teoria do discurso, a autora destaca que dada todas as diferenças 

apresentadas durante a constituição da Análise de Discurso, expostas nas 

particularidades supracitadas, não se pode “resolver” a luz das outras teorias 

as questões que a Análise de Discurso traz. Compreendendo que Pêcheux 

considera a impossibilidade de existência da Análise de Discurso sem ter 

fundamento em uma teoria do sujeito, “tema que também deve ser visto como 

um lugar problemático, que deve ser constituído” (GADET, 1993, p. 9). 

 

 Com essas particularidades emergentes, ela evidencia em sua exposição, que 

“O conjunto dessas características mostra bem por que esta disciplina se revelou 

dificilmente exportável: tanto no tempo (ela não conservou muito tempo sua forma 

inicial), quanto geograficamente” (GADET, 1993, p. 9), perfazendo uma abordagem 

sobre a modificação precisa que a Análise de Discurso perpassou aos poucos – ao 

longo dos anos. Fato que permite refletir, que hoje (contemporaneamente tratando do 

assunto), considerando o lugar/espaço e o tempo, a análise de discurso praticada já 

se faz diferente, já se faz outra, em razão da política, do político, da sociedade, da 

história, porém, mantendo-se os conceitos que seguiram refinando-se, como a 

definição de interdiscurso e formação discursiva. 

 Baseando-se nos estudos sobre o sentido (que parece não ter uma definição 

muito consensual, dada às várias posições teóricas que estudam tal objeto), Pêcheux 

reorganiza este campo de conhecimento12, a partir da sua posição teórica, 

                                                           
12 “O objeto da linguística (o própria da língua) aparece assim atravessado por uma divisão discursiva 
entre dois espaços: o da manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene 
pedagógica do pensamento, e o de transformações do sentido, escapando a qualquer norma 
estabelecida a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido das 
interpretações” (PÊCHEUX, 2002, p.51). 
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compreendendo-o como um ponto de articulação no qual a Linguística atravessa a 

Filosofia e as Ciências Sociais. Assim, o sentido é por ele entendido como sendo 

organizado pelas indagações de tempo e espaço das práticas humanas, o que é 

ensinado por Orlandi (2015, p. 14) ao referir que “os estudos discursivos visam pensar 

o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, descentrando 

a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da Linguística”. Limita desta 

forma, a autonomia do objeto da Linguística e descentraliza o conceito de 

subjetividade.  

 Desta maneira, a Análise de Discurso proposta por Pêcheux traz à luz questões 

por meio da historicidade à Linguística, que a excluía, da mesma forma como ela 

indaga o conceito construído sobre a linguagem entendida como transparente, pelas 

Ciências Sociais. 

 A partir do discurso tomado como objeto sócio-histórico, pelo qual se pressupõe 

a Linguística, definido por Orlandi (2015, p. 20) como “efeito de sentidos entre 

interlocutores”, Pêcheux faz crítica a evidência dada ao sentido e ao sujeito, 

compreendido como intencional, entendido como a origem do sentido. Ele vai à 

contramão das Ciências Sociais e compreende a linguagem como opaca e como um 

sistema sujeito à ambiguidade, para tanto, traz a discursividade como a colocação dos 

efeitos materiais da língua na história, inserindo a análise do imaginário na junção dos 

sujeitos com a linguagem. 

 Assim, surge esse outro suporte teórico-metodológico para tratar das questões 

sobre a ideologia, que se firma em uma análise das formas materiais. A ideologia, a 

partir desse campo de estudo, tem como materialidade específica o discurso, que, por 

sua vez, tem como materialidade específica a língua. Essa relação entre língua e 

ideologia compõe o observatório do discurso. 

 Pêcheux em toda a sua reflexão teórica, em termos de discurso, por meio da: 

Análise Automática do Discurso (1969) – que apresenta textos fundamentais de 

Pêcheux e de outros autores; Sobre a história das ciências (1969) – com Michel 

Fichant; Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1975); A língua 

inatingível (1981) – com Françoise Gadet; O Discurso: estrutura ou acontecimento 

(1983) – última obra de Pêcheux, na qual relaciona a linguagem a exterioridade, não 

fazendo uma distinção estrita entre estrutura e acontecimento; entre outras, 

traz/constitui conceitos específicos para a teoria Análise de Discurso. Conceitos finos 

que são estabelecidos, como a noção de interdiscurso (estrutura ao complexo de 
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formações ideológicas), que é compreendida como memória discursiva – já-ditos que 

amparam todo o dizer. 

A proposta de leitura, que Pêcheux realiza, coloca em evidência a opacidade 

do texto e objetiva alcançar, por meio da compreensão, o que o sujeito diz em relação 

a outros dizeres. Por meio de sua teoria, que tem como objeto o discurso, mostra as 

relações entre sujeito, história e linguagem, configurando uma mudança nos estudos 

da língua(gem), como, também, nos estudos das ciências humanas e das ciências 

sociais. Teoria esta, constituída no entremeio13 do materialismo histórico, da 

linguística (enquanto ciência) e da teoria do discurso, atravessada pela psicanálise. 

Freda Indursky (1992, p. 5), sobre a constituição da Análise de Discurso, coloca que 

“Esse conjunto de proposições teórico-analíticas inscreve-se na articulação de três 

regiões do conhecimento científico, determinando-lhe seu quadro epistemológico 

geral [...]”. 

A autora se refere à proposta, que foi elaborada por Pêcheux e Fuchs, no 

trabalho “A propósito da Análise Automática do Discurso: atualização e perspectivas”, 

no ano de 1975, que afirmam que o quadro epistemológico desse empreendimento 

reside na articulação de três regiões do conhecimento científico, a saber: 

 

1. O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de 
suas transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 
2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 
processos de enunciação ao mesmo tempo; 
3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 
processos semânticos (PÊCHEUX e FUCHS, 1993 [1975], p. 163-
164). 

 

 Doravante, explicitar-se-ão as especificidades dessas regiões do 

conhecimento, que numa relação de entremeio – embora se tratando de uma relação 

tensa e não de complementaridade – corroboraram para a constituição da Análise de 

Discurso de linha francesa. Além das três regiões conhecimento (Materialismo 

Histórico, Linguística e Teoria do Discurso), também será falado um pouco sobre a 

Psicanálise, não enquanto constitutiva da Análise de Discurso, mas no 

atravessamento das regiões que a constituem. 

 

                                                           
13 “compreendendo-se o entremeio seja no campo das disciplinas, no da desconstrução, ou mais 
precisamente no contato do histórico com o linguístico, que constitui a materialidade específica do 
discurso” (PÊCHEUX, 2002, p.8). 
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2.1 Três regiões do conhecimento, um atravessamento e a Análise de Discurso 

 

 Essas três regiões do conhecimento, como esclarece Fragoso (2014, p. 71), “a 

teoria linguística, a teoria materialista histórico-dialética das formações sociais e suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias e a teoria do discurso, como 

teoria da determinação histórica dos processos semânticos”, foram fundamentais para 

a elaboração da Análise de Discurso, porém não serão entendidas aqui, como lógicas 

e sequenciais em sua proposição. Esse estudo não visa isso: imaginar que Pêcheux 

elencou uma ordem/sequência e que de cada campo científico retirou um pouco do 

que lhe interessava para elaborar a sua teoria, muito menos imaginar que ele 

encontrou um elo entre essas três regiões, que resultou em sua teoria – 

compreendendo como ensina E. Orlandi, na nota ao leitor, presente na obra “O 

DISCURSO: estrutura ou acontecimento”, de Pêcheux, da qual ela foi tradutora: 

 

Assim, os princípios teóricos que ele estabelece se alojam não em 
regiões já categorizadas do conhecimento mas em interstícios 
disciplinares, nos vão que as disciplinas deixam ver em sua articulação 
contraditória. Aí ele faz trabalharem os procedimentos da Análise de 
Discurso na (des)construção e compreensão incessante de seu 
objeto: o discurso (PÊCHEUX, 2002, p.7). 

 

Isto foi dito, por se entender que esses são alguns dos pensamentos que muitas 

pessoas têm ao terem um primeiro contato com a Análise de Discurso, proposta por 

Michel Pêcheux. Mas ao contrário do que se pensa, compreende-se aqui, que no 

entremeio dessas três regiões do conhecimento, Pêcheux deslocou e firmou seu 

estudo naquilo que estava sendo pouco explorado, talvez pela complexidade que seu 

estudo requer, a saber, o discurso14. 

 

A Análise de Discurso – quer se a considere como um dispositivo de 
análise ou como a instauração de novos gestos de leitura – se 
apresenta com efeito como uma forma de conhecimento que se faz no 
entremeio e que leva em conta o confronto, a contradição entre sua 
teoria e sua prática de análise (PÊCHEUX, 2002, p.8). 

 

 Nas palavras de Eni Orlandi, a Análise de Discurso: 

                                                           
14 “o discurso deve ser tomado como um conceito que não se confunde nem com o discurso empírico 
sustentado por um sujeito nem com o texto, um conceito que estoura qualquer concepção 
comunicacional da linguagem” (MALDIDIER, 2003, p. 21). 
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Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 
Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a 
ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser 
absorvida por ele (ORLANDI, 2015, p. 18). 

 

 Aqui serão sequenciadas as regiões do conhecimento mais para fins de 

explanação e não por se ter a compreensão de que houve uma sequência na 

elaboração da Análise de Discurso. 

 

2.1.1 Do Materialismo Histórico à Ideologia 

 

 O Materialismo Histórico formulado por Karl Marx (1818-1883) e Engels (1820-

1895), por volta do período que vai de 1845 a 1846, concretizado na obra “A ideologia 

alemã”, que somente teve sua publicação total em 1933 (após diversas publicações 

póstumas), sendo o primeiro livro escrito em coautoria pelos dois. Orlandi (2012, p. 

71) explica que “materialismo histórico é termo criado por Engels para designar a 

doutrina de Karl Marx, segundo a qual os fatos econômicos estão na base e são a 

causa determinante dos fenômenos históricos e sociais”. Os autores vão à contramão 

da concepção idealista da história, através de uma história materialista constituída a 

partir das relações de trabalho e de produção estabelecidas pelos homens (as quais 

determinam, por outro lado, relações políticas e sociais). 

 Materialismo histórico seria, em uma concepção, a interpretação da história da 

humanidade a partir de um aspecto material, ou seja, a forma como a sociedade se 

organiza para produzir materialmente aquilo que é necessário para sua subsistência, 

para o acúmulo, enfim, para garantir a satisfação de suas necessidades. São os 

aspectos físicos necessários, para garantir a sobrevivência de uma sociedade. 

Compreendendo, a partir do determinismo econômico, que as relações sociais são 

desdobramentos de continuidade das relações de produção existentes na sociedade. 

Para a teoria do Materialismo Histórico o humano é considerado pela forma como 

reproduz as suas condições materiais de existência e isso tem implicações 

ideológicas, no plano da consciência, no plano de organização do trabalho e no plano 

das relações de poder e de dominância de uma classe sobre a outra.  

 Acerca dessas relações sociais, como se trata no Materialismo Histórico, 

Pêcheux, citado por Zoppi Fontana (2014), traz a seguinte reflexão 
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se desvencilhar da problemática subjetivista centrada no indivíduo [...] 
e compreender que o tipo de concreto com que lidamos e em relação 
ao qual é preciso pensar, é precisamente o que o materialismo 
histórico designa pela expressão relações sociais, que resulta de 
relações de classe características de uma formação social dada 
(através do modo de produção que a domina, a hierarquia das práticas 
de que este modo de produção necessita, os aparelhos através dos 
quais se realizam estas práticas, as posições que lhe correspondem, 
e as representações ideológico-teóricas e ideológico-políticas que 
delas dependem) [...] (PÊCHEUX, 1971 [2011], p. 127, apud ZOPPI 
FONTANA, 2014, p. 23-24). 

 

 Indursky (1992, p. 5) elucida que “Nessa concepção, a estrutura social e o 

Estado decorrem do processo de vida dos indivíduos”. Indivíduos estes “não como 

poderão parecer na sua própria representação, ou na de outros, mas como eles 

realmente são” (MARX & ENGELS, 1984, p.21, apud, INDURSKY, 1992, p. 5). 

 A autora, por meio de suas releituras de Marx e Engels, citando-os, explica que  

 

a História deixa de registrar “fatos ativos” com base no seu “processo 
real de vida”, deixando de lado “ações imaginárias de sujeitos 
imaginados” para refletir sobre o processo real da “produção material 
de vida imediata” e sobre a “concepção da forma de intercâmbio 
intimamente ligada a esse modo de produção (MARX & ENGELS, 
1984, apud, INDURSKY, 1992, p. 6). 

 

 Ela continua elucidando que, desta maneira, a sociedade civil torna-se base da 

História e que esta, enquanto Estado, representa-se por meio da religião, da filosofia, 

da moral, entre outras, ou seja, a partir de “todos os diferentes produtos teóricos e 

formas de consciência” (MARX & ENGELS, 1984, p. 48, apud, INDURSKY, 1992, p. 

6). Assim, compreende-se que a consciência é determinada pelas condições materiais 

de existência. 

 Percebe-se, por meio do texto de Indursky, que as formações de ideias, a partir 

da práxis, podem ser explicadas pela história materialista, enquanto uma proposta 

para tal finalidade. 

 Partindo desse entendimento acerca do Materialismo Histórico, Althusser, por 

meio de suas releituras acerca da história das formações sociais e nos seus modos 

de produção, começa a pôr em prática uma teoria das ideologias, considerando ainda 

as lutas de classes, por meio do que vem a chamar de “Aparelhos Ideológicos de 

Estado” – “Mas aqui reconhece-se a presença eficaz de uma nova realidade: a 

ideologia” (ALTHUSSER, 1980, p. 23). 
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 O próprio Louis Althusser, explica o funcionamento da Ideologia, fazendo uma 

acepção entre os Aparelhos Repressivos de Estado e os Aparelhos Ideológicos de 

Estado, o primeiro ocorrendo por meio da violência e o segundo pela ideologia.  

 

O que distingue os AlE do Aparelho (repressivo) de Estado, é a 
diferença fundamental seguinte: o Aparelho repressivo de Estado 
«funciona pela violência», enquanto os Aparelhos Ideológicos de 
Estado funcionam «pela ideologia» (ALTHUSSER, 1980, p. 46). 

 

Esclarece ainda mais o autor, que não há aparelho puramente repressivo, pois 

para que haja coesão e reprodução e a própria manutenção de seus valores 

projetados exteriormente, há, embora que de forma secundária, a ideologia. 

 O autor explica que 

 

Se os AlE «funcionam» de maneira massivamente prevalente pela 
ideologia, o que unifica a sua diversidade é precisamente este 
funcionamento, na medida em que a ideologia pela qual funcionam é 
sempre unificada apesar das suas contradições e da sua diversidade, 
na ideologia dominante, que é a da «classe dominante» ... Se 
quisermos considerar que em principio a «classe dominante» detém o 
poder de Estado (de uma forma franca ou, na maioria das vezes, por 
meio de Alianças de classe ou de fracções de classes), e dispõe 
portanto do Aparelho (repressivo) de Estado, podemos admitir que a 
mesma classe dominante é activa nos Aparelhos ideológicos de 
Estado (ALTHUSSER, 1980, p. 48). 

  

 De acordo com Althusser (1983, p. 65, apud, INDURSKY, 1992, p. 6) “ideologia 

representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de 

existência”, não se trata aqui da representação de mundo real, mas sim, das relações 

imaginárias (enquanto objeto de representação ideológica) com o mundo real. 

 Sobre isso, Indursky (1992, p. 6-7) mostra que Althusser, em seus trabalhos, 

sugere um estudo do conjunto de práticas materiais necessárias à produção e à 

reprodução das condições econômicas, políticas e ideológicas, por meio da ideologia, 

reivindicando, para ela, uma existência material, tendo como base o fato de que a 

ideologia não é, e nem pode ser, ato de pensamento de um único indivíduo, enquanto 

compreendida como uma relação social que tem por objeto, em outras palavras, as 

relações práticas que colocam os homens em relação entre si e com a natureza. 

 E essa ideologia não é evidente ao sujeito, quanto a isso, é interessante 

observar o seguinte: 
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O que se passa de facto na ideologia parece portanto passar-se fora 
dela. É por isso que aqueles que estão na ideologia se julgam por 
definição fora dela: um dos efeitos da ideologia é a denegação prática 
do carácter ideológico da ideologia, pela ideologia: a ideologia nunca 
diz «sou ideológica». Ê preciso estar fora da ideologia, isto é, no 
conhecimento científico, para poder dizer: estou na ideologia (caso 
excepcional) ou (caso geral): estava na ideologia (ALTHUSSER, 1980, 
p. 101). 

 

 A ideologia está posta, mas os indivíduos por ela interpelados, não são 

conscientes de sua existência e, muito menos, de seu assujeitamento. Por outro lado, 

esse teoricismo15 implica no apagamento de uma materialidade pela via de uma 

injunção ideológica a uma positividade,  

 

O teoricismo, o narcisismo da estrutura, o abstrativismo, são 
operações que em alguma instância implicam o apagamento de uma 
materialidade pela via de uma injunção ideológica a uma positividade 
(a origem, o signo, o sujeito auto-consciente, o lugar da leitura 
“positivizada” do “todo complexo com dominante”...) (MILÁN-RAMOS; 
BALDINI, 2000, p. 64-65). 

 

  As ciências positivistas se constituem nessa ilusão de que elas não são 

ideológicas, mas são. 

 Althusser, então, traz à luz a afirmação de que a ideologia, em seu 

funcionamento, sempre esteve presente interpelando os indivíduos em sujeitos. 

 

Portanto a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos. Como a 
ideologia é eterna, vamos suprimir a forma da temporalidade na qual 
representámos o funcionamento da ideologia e afirmar: a ideologia 
sempre-já interpelou os indivíduos como sujeitos, o que nos leva a 
precisar que os indivíduos são sempre-já interpelados pela ideologia 
como sujeitos, e nos conduz necessariamente a uma última 
proposição: os indivíduos são sempre-já sujeitos. Portanto, os 
indivíduos são «abstractos» relativamente aos sujeitos que sempre-já 
são. Esta proposição pode parecer um paradoxo (ALTHUSSER, 1980, 
p. 102). 

 

 Como explica Paul Henry (1993, p. 33), “o sujeito para Althusser é o sujeito da 

ideologia, e não há outro senão este da ideologia”. 

                                                           
15 “Althusser se opôs ao teoricismo a partir da tese do predomínio da prática sobre a teoria [...] Parte 
da autocrítica de Althusser supõe deixar de compreender a Filosofia como “teoria da prática teórica”, e 
passar a compreendê-la como “luta de classes na teoria” (MILÁN-RAMOS; BALDINI, 2000, p. 65). Toda 
essa reflexão, essa crítica (tanto de Althusser, quanto de Pêcheux), era em relação ao estruturalismo. 
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A partir dos estudos de Althusser acerca da ideologia, Pêcheux 

movimenta/desloca alguns propósitos da noção de ideologia, a fim de estabelecer a 

sua teoria do discurso. Ele (Pêcheux) se desloca desse lugar, de alguém que pretende 

desenvolver uma teoria geral da ideologia16 e atenta aos seus interesses: “os das 

ligações entre o objeto de análise e da teoria do discurso e o objeto da linguística” 

(HENRY, 1993, p. 35). 

A ideologia passa ser compreendida como determinante do sentido, que é 

presente no discurso, em seu interior, mas que representa/reflete sua exterioridade, 

porém não sendo exterior ao discurso, mas, sim, constitutiva dele. Como elucida 

Indursky, Pêcheux “frisa que os AIE não são puros instrumentos da classe dominante, 

concebidos como máquinas ideológicas que se limitam unicamente a reproduzir as 

relações de produção existentes” (INDURSKY, 1992, p. 7). 

 Pêcheux ainda afirma que “esses AIE constituem simultânea e 

contraditoriamente o lugar e as condições ideológicas da transformação das relações 

de produção” (PÊCHEUX, 1988, p. 129, apud INDURSKY, 1992, p. 7), o que coloca 

em evidência que a ideologia não é consciente, porém se faz presente nas 

manifestações do sujeito. 

 Bethania Mariani, em sua obra “O PCB e a imprensa: os comunistas no 

imaginário dos jornais (1922-1989)”, resume de maneira esclarecedora o conceito de 

ideologia e a relação com o sujeito ao explicar que 

 

A ideologia, então, é um mecanismo imaginário através do qual 
coloca-se para o sujeito, conforme as posições sociais que ocupa, um 
dizer já dado, um sentido que lhe aparece como evidente, ie, natural 
para ele enunciar daquele lugar. O sujeito se imagina uno, fonte do 
dizer e senhor de sua língua; do mesmo modo, parece-lhe normal 
ocupar a posição social em que se encontra. O funcionamento 
ideológico prova as ilusões descritas: apaga-se para o sujeito o fato 
de ele entrar nessas práticas histórico-discursivas já existentes 
(MARIANI, 1998, p. 25). 

 

 Logo, mas não no sentido de conclusão e sim de reflexão estabelecida, 

compreende-se que “a Análise de Discurso pressupõe o legado do materialismo 

histórico, isto é, o de que há um real da história de tal forma que o homem faz história 

mas esta também não lhe é transparente” (ORLANDI, 2015, p. 17) Pelo exposto, aqui, 

                                                           
16 Interessante conferir o texto “Observações para uma teoria geral das ideologias”, assinado por 
Thomas Herbert, com tradução de Carolina Rodriguez, disponível em: < 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua/article/view/8638926>. 
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sobre a filiação ao Materialismo Histórico17 na constituição da Análise de Discurso, 

enquanto outro campo teórico, depreende-se que ideologicamente o indivíduo é 

interpelado, de maneira tal, que sua prática discursiva evidencia essa relação 

constitutiva com o imaginário18, que o afeta. 

 

2.1.2 Da Linguística ao Discurso 

 

 Linguística é a outra19 área que constitui o campo epistemológico da Análise de 

Discurso. Empiricamente, trata-se da área de estudos sobre a ciência da linguagem, 

que se preocupa em pesquisar os desdobramentos/nuances da linguagem humana, 

os seus mecanismos sintáticos e os seus processos de enunciação. A princípio 

formulada por Ferdinand de Saussure do qual suas construções teóricas e seus 

conceitos possibilitaram a composição da linguística como ciência autônoma. As 

dicotomias saussurianas: língua/fala; sincronia/diacronia; sintagma/paradigma; 

significante/significado são conceitos da sua teorização. Além disso, seus estudos 

basearam a construção e o desenvolvimento do estruturalismo20 durante o século XX. 

Sobre essa autonomia dada à linguística, a proposta dos estudos discursivos 

de Pêcheux critica veemente esse positivismo aplicado à língua, essa ilusão de que 

se compreende a língua, a ciência da linguagem, enquanto construtora de um 

conhecimento/saber verdadeiro, a ideia de que a ciência produz o conhecimento como 

o real, como o verdadeiro, na ilusão de uma certeza é onde trabalha a ideologia nesse 

discurso científico, nessa visão idealista da língua, como fechada nela mesma, como 

perfeita, sistêmica e de certa forma, como se observa nos estudos da semântica-

                                                           
17 Interessante é observar uma reflexão feita por Simone de Beauvoir, retomada nos estudos de Orlandi, 
onde a autora diz que “A teoria do materialismo histórico pôs em evidência muitas verdades 
importantes. A humanidade não é uma espécie animal: é uma realidade histórica. A sociedade humana 
é uma antiphisis: ela não sofre passivamente a presença da Natureza, ela a retoma em suas mãos. 
Essa retomada de posse não é uma operação interior e subjetiva; efetua-se objetivamente na práxis" 
(BEAUVOIR, 2002, p. 87, apud ORLANDI, 2016, p. 30). 
18 O imaginário faz necessariamente parte do funcionamento da linguagem. Ele é eficaz. Ele não “brota” 
do nada: assenta-se no modo com as relações sociais se inscrevem na história são regidas, em uma 
sociedade como a nossa, por relações de poder (ORLANDI, 2015, p. 40). 
19 Entende-se aqui como outra, pela compreensão de que a composição da Análise de Discurso não 
se deu na sobreposição de uma área à outra, ou na configuração de partes entre elas, muito menos 
que se tenha se constituído através das teorias sequencialmente postas. 
20 Paul Henry explica em seu texto “Os fundamentos teóricos da “Análise Automática do Discurso” de 
Michel Pêcheux (1969)” que “O estruturalismo francês fez da linguística a ciência-piloto; os 
estruturalistas tentaram definir seus métodos tendo como referência a linguística, tendo também 
transferido todo um conjunto de conceitos linguísticos para quase todos os domínios das ciências 
humanas e “sociais”” (GADET; HAK, 1993, p. 27). 
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lógico-formal, como lógica. Eni Orlandi sobre isso, explica que “os estudos discursivos 

visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, 

descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da Linguística” 

(ORLANDI, 2015, p. 14). 

 Maldidier (2003, p. 22), ao se referir aos estudos de Michel Pêcheux, 

compreende que “Saussure é, para ele, o ponto de origem da ciência linguística”. A 

autora esclarece que na escrita de Pêcheux, acerca de Saussure, tem-se a 

inauguração de uma problemática original e que a superação da dicotomia língua/fala 

não é mostrada, de forma alguma, no discurso construído por Michel Pêcheux. 

 

A seus olhos, o deslocamento operado por Saussure, da função para 
funcionamento da língua é adquirido científico irreversível. O essencial 
daquilo que, nos termos da epistemologia da época, ele chamará de 
“o corte saussuriano” reside na ideia de que a língua é um sistema. 
Quando ele se interroga sobre o “efeito metafórico”, a primeira 
formulação de sua concepção de sentido, é o valor saussuriano que 
ele invoca. Mas a simetria do par saussuriano língua/fala é ilusória. 
“Tudo se passa, escreve ele, como se a linguística científica (tendo por 
objeto a língua) liberasse um resíduo que é o conceito filosófico de 
sujeito livre, pensado como o avesso indispensável, o correlato 
necessário do sistema” (MALDIDIER, 2003, p. 22). 

  

Com isso, Maldidier afirma que o discurso é constituído por Michel Pêcheux, 

enquanto uma reformulação da fala de Saussure, “desembaraçada de suas 

implicações subjetivas” (MALDIDIER, 2003, p. 22), e explica que ao mesmo tempo em 

que há apoio nas construções de Saussure, de maneira crítica, formula-se o conceito 

de discurso, em sentido próprio, à luz do dispositivo teórico desenvolvido por Michel 

Pêcheux. “O discurso deve ser tomado nas relações e nos procedimentos imaginados 

pelo mecânico-teórico Pêcheux. Este dava, conjuntamente, a teoria de um objeto novo 

e os meios de discerni-lo” (MALDIDIER, 2003, p. 22). 

 Ainda sobre o discurso, Indursky (1992) considera que ele se manifesta 

materialmente por meio de textos que se expressam na língua natural e que por meio 

da análise de sua base linguística se tem a possibilidade da verificação do seu 

funcionamento linguístico e discursivo. A autora salienta ainda que segundo Pêcheux 

os 

 

fenômenos linguísticos de dimensão superior à frase podem 
efetivamente ser concebidos como um funcionamento, desde que se 
tenha a clareza de que tal funcionamento não é integralmente 
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linguístico”, pois aí também encontram-se as condições de produção 
que envolvem os protagonistas e seus lugares de produção 
(PÊCHEUX, 1969, p. 16, apud INDURSKY, 1992, p. 10). 

  

 Acrescentando ainda, nas palavras de Pêcheux (1969), citado por Indursky 

(1992), a impossibilidade de se “analisar um discurso como um texto, isto é, como 

uma sequência linguística fechada sobre si mesma, mas faz-se necessário referi-lo 

ao conjunto de discursos possíveis” (PÊCHEUX, 1969, p. 16, apud INDURSKY, 1992, 

p. 10). Evidenciando, assim a diferença entre discurso e texto21. 

 Pêcheux, de acordo com Zoppi Fontana, “faz uma afirmação sobre o 

funcionamento de todo discurso, portanto, define e caracteriza o discurso enquanto 

objeto teórico, explicitando as propriedades ou dimensões que o constituem” (ZOPPI 

FONTANA, 2014, p. 30). Segundo Pêcheux 

 

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-
históricas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo 
tempo um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos 
consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo modo 
atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no 
seu espaço (PÊCHEUX, 1983, p. 56, apud ZOPPI FONTANA, 2014, 
p. 30). 

  

 Em sua teorização, Pêcheux não compreende a língua enquanto fechada em 

si, como compreende à linguística. Ele desloca-se pelo viés discursivo, 

compreendendo que o linguístico ocorre como objetivo, de um objeto sócio-histórico 

que é o discurso. Orlandi (2015, p. 14), sobre isso, explica que na Análise de Discurso 

 

não se trabalha, como na Linguística, com a língua fechada nela 
mesma mas com o discurso, que é um objeto sócio-histórico em que 
o linguístico intervém como pressuposto. Nem se trabalha, por outro 
lado, com a história e a sociedade como se elas fossem independentes 
do fato de que elas significam (ORLANDI, 2015, p. 14). 

 

 Uma das contribuições da Análise de Discurso é justamente a reflexão de como 

a linguagem se materializa na ideologia e de como se dá a manifestação da ideologia 

                                                           
21 Sobre isso, Orlandi explica que “O discurso, por princípio, não se fecha. É um processo em curso. 
Ele não é um conjunto de textos mas uma prática. É nesse sentido que consideramos o discurso no 
conjunto das práticas que constituem uma sociedade na história, com a diferença de que a prática 
discursiva se especifica por ser uma prática simbólica. Um sujeito não produz só um discurso; um 
discurso não é igual a um texto” (ORLANDI, 2015, p. 69). 
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na língua. Não há, portanto, diferentemente de como ocorre na linguística, 

propriamente dita, interesse na Análise de Discurso em entender a organização da 

língua/linguagem no texto, sua sintaxe, sua morfologia, entre outras. Esse é o 

deslocamento feito a partir da linguística. Como diz Orlandi, 

 

para a análise de discurso, o que interessa não é a organização 
linguística do texto, mas como o texto organiza a relação da língua 
com a história no trabalho significante do sujeito em sua relação com 
o mundo. É dessa natureza sua unidade: linguístico-histórica 
(ORLANDI, 2015, p. 67). 

 

 É interessante observar ainda, acerca da reflexão do processo de significação 

e do objeto do discurso, que os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social 

e a sua superfície linguística dele participam, como explica INDURSKY (1992, p. 10). 

 Pela Análise de Discurso, deve-se sair da superfície linguística, para se chegar 

ao processo discursivo, considerando que 

  

na dispersão de textos que constituem um discurso, a relação com as 
formações discursivas é fundamental, por isso, no procedimento de 
análise, devemos procurar remeter os textos ao discurso e esclarecer 
as relações deste com as formações discursivas pensando, por sua 
vez, as relações destas com a ideologia. Este é o percurso que 
constitui as diferentes etapas da análise, passando-se da superfície 
linguística ao processo discursivo (ORLANDI, 2015, p. 69). 

 

 Desta maneira, compreende-se que a relação do discurso com o linguístico 

ocorre, em seu processo de significação, – como define Indursky (1992, p. 10) – 

quando “seu objeto relaciona-se com a linguagem, cujas fronteiras não coincidem com 

as da língua. Ou seja: as fronteiras entre língua e discurso não são evidentes, não 

determinam gramáticas específicas, nem possuem categorias linguísticas 

excludentes”. 

 A relação que a Análise de Discurso implanta com a Linguística, não está em 

colocar-se em uma posição maior, ou menor, e nem tampouco em colocar a linguística 

em tal posição, de superioridade ou inferioridade. Pelo contrário, a teoria da Análise 

de Discurso se inscreve em um campo próprio do conhecimento, com teoria e 

metodologia própria, partindo das marcas linguísticas, para descrever não o seu 

funcionamento linguístico, mas o seu funcionamento discursivo. Observado todo o 
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exposto, não tem como negar o lugar que a Linguística ocupa na epistemologia da 

Análise de Discurso. 

 

2.1.3 Da Teoria do Discurso 

 

 Para esse momento é interessante ressaltar todo o trabalho que Michel 

Pêcheux e Fuchs produzem em seu texto “A propósito da Análise Automática do 

Discurso: atualização e perspectivas (1975)”, à luz do que havia sido produzido e 

ainda não publicado acerca da reflexão sobre a relação entre a linguística e a teoria 

do discurso, em um gesto crítico (e de coragem) de reformulação da própria teoria, 

almejando sanar alguns erros, eliminar algumas ambiguidades, identificar certas 

dificuldades percebidas ao longo do que, até aquele momento, havia se produzido 

teórica e experimentalmente. Esse retorno que Pêcheux, junto a Fuchs, faz à teoria é 

um movimento inerente a toda e qualquer reflexão teórica e isso não significa um 

abandono da teoria, mas um retorno à própria reflexão sobre a teoria. 

Desta maneira eles reapresentam o quadro epistemológico da Análise de 

Discurso, até então Análise Automática do Discurso, e trazem a Teoria do Discurso 

compreendida como uma teoria da determinação histórica dos processos semânticos. 

Eles esperam por meio desse escrito superar “o atraso no nível dos procedimentos 

práticos de tratamento dos textos em comparação com o nível atingido nas discussões 

sobre a relação entre as três regiões mencionadas22” (PÊCHEUX; FUCHS [1975], 

1993, p. 164), com a expectativa de que seja, ainda, “reduzida a distância que separa 

a análise de discurso da teoria do discurso” (PÊCHEUX; FUCHS [1975], 1993,p. 164). 

Os autores trazem uma forte crítica sobre a dificuldade no levantamento 

organizacional e epistemológico dos conhecimentos, ainda mais no que se refere ao 

aspecto social da linguagem dado espontaneamente à Teoria do Discurso, como à 

sociologia dada ao Materialismo Histórico. Sobre isso, dizem que 

 

A experiência começa a nos ensinar que é difícil evitar as traduções 
espontâneas que fazem com que o materialismo histórico se 
transforme em “sociologia”, à teoria do discurso se reserve o “aspecto 
social da linguagem” etc. (PÊCHEUX; FUCHS [1975], 1993,p. 165). 

 

                                                           
22 O Materialismo Histórico, a Linguística e a Teoria do Discurso. 
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Sobre essa outra região do conhecimento científico, a Teoria do Discurso, na 

articulação geral da Análise (Automática) de Discurso, Pêcheux e Fuchs trazem uma 

explicação acerca da existência de dois equívocos, entendidos como 

complementares, que, de acordo com o autor, precisam ser evitados, por quem faz 

Análise de Discurso. 

“O primeiro consiste em confundir discurso e fala (no sentido saussuriano): o 

discurso seria então a realização em atos verbais da liberdade subjetiva que “escapa 

ao sistema” (da língua)” (PÊCHEUX; FUCHS [1975], 1993, p. 178).  Sobre o equívoco 

nesta interpretação, Pêcheux e Fuchs reafirmam que tanto a teoria do discurso, 

quanto os procedimentos que ela participa não poderiam se identificar com uma 

“linguística da fala”. 

Acerca do segundo equívoco apresentado, Pêcheux e Fuchs explicam que ele 

está em oposição ao primeiro 

 

porque “distorce no outro sentido” a significação do termo “discurso”, 
enxergando aí um suplemento social do enunciado, logo um elemento 
particular do sistema da língua, que a “linguística clássica” teria 
negligenciado (PÊCHEUX; FUCHS [1975], 1993,p. 178). 

 

Os autores ainda explicam que por esta perspectiva, apresentada no segundo 

equívoco,  

 

o nível do discurso se integraria à língua, por exemplo sob a forma de 
uma competência de tipo particular, cujas propriedades variariam em 
função da posição social, o que equivaleria à ideia de que existem 
línguas, tomando ao pé da letra a expressão, politicamente justa mas 
linguisticamente discutível, segundo a qual “patrões e empregados 
não falam a mesma língua” (PÊCHEUX; FUCHS [1975], 1993,p. 178-
179). 

 

A partir das reflexões, de Pêcheux, sobre o discurso, Indursky (1992, p. 19) 

afirma que para que a Teoria do Discurso seja estabelecida, faz-se necessária a 

articulação dos outros dois campos (Materialismo Histórico e Linguística), porque 

 

De um lado, depende dos processos linguísticos (lexicais, 
morfológicos e sintáticos) que determinam o dizer de um sujeito e, de 
outro, o dito, ao ser relacionado a um sujeito interpelado 
ideologicamente, sofre determinações históricas que definem o que 
pode e o que deve ser dito em uma conjuntura dada, por um falante 
específico (INDURSKY, 1992, p. 19). 
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Por essa explicação de Indursky, pode-se observar que não interessa na 

formulação dessa teoria o sentido fixo, estrito, e, sim, o processo semântico, que não 

pode estar desvinculado da exterioridade.  Verifica-se ainda, que a Teoria do Discurso 

se inscreve, por um lado, no materialismo histórico, pela noção de ideologia23 e, por 

outro lado, na língua, pelos processos linguísticos24. 

Imbricada a essa Teoria do Discurso está, então, o campo da Linguística, 

enquanto a primeira refere-se a sua relação com a exterioridade, a segunda diz 

respeito à organização interna do discurso, como explica Indursky (1992, p. 20), por 

isso importante é pensar o discurso nessa relação entre o linguístico e o ideológico, 

visando evitar uma mera análise linguística, ou de conteúdo, ou alguma outra que 

afaste o trabalho do simbólico e do histórico sobre as ideologias, e que considere 

apenas a língua por ela mesma. 

Nas palavras de Indursky (1992, p. 20) “por essa razão que se faz necessária 

uma Teoria do Discurso. É ela que irá produzir o corpo teórico necessário para que a 

AD possa se instaurar e operar sobre esse objeto heterogêneo que é o discurso”. 

Teoria essa que permite a produção de conhecimento teórico sobre o discurso, em 

suas condições, ao se considerar como objeto próprio a materialidade discursiva. 

  

2.1.4 Psicanálise – um atravessamento 

 

 Nas obras de Pêcheux, a psicanálise é percebida de maneira furtiva, meio que 

escondida, o que dificulta a compreensão do lugar que Michel Pêcheux atribui à teoria 

psicanalítica em sua bibliografia. É interessante observar o dizer de Gadet, et. al., no 

trabalho intitulado “Apresentação da conjuntura em linguística, em psicanálise e em 

informática aplicada ao estudo dos textos na França, em 1969” ao referir que 

 

A julgar pelas evidências, de fato não é assim; a primeira edição de 
Análise automática do discurso testemunha isso, bem como toda a 
sequência de sua obra, que, marcando sempre, seja silenciosamente, 
seja sob a forma de referências e de tentativas, limitadas, de utilização 
de conceitos freudianos e lacanianos, um respeito absoluto pela teoria 
psicanalítica, vai permanecer um pouco esquerda, frequentemente 

                                                           
23 “a aproximação da “teoria do discurso” à proposta central do materialismo histórico, a saber: a de 
produzir uma ‘mudança de terreno’ epistemológica (e política) [...]” (ZOPPI FONTANA, 2014, p. 23). 
24 “em AD, o objeto sobre o qual as análises linguísticas são feitas não é um objeto linguístico “stricto 
sensu” (INDURSKY, 1992, p. 20). 
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tomando-a de empréstimo menos em relação ao inconsciente do que 
face às teorizações de seu funcionamento e de seus efeitos (GADET; 
LÉON; MALDIDIER; PLON [1969], 1993, p. 49). 

 

Então, por que um atravessamento? Porque aqui se compreende que 

Psicanálise não é um outro campo do saber que constitui a Análise de Discurso, mas, 

sim, algo que a atravessa e articula os campos que a constituem. 

Lauro Baldini (2014, p. 119) diz 

 

que a Psicanálise não comparece aí como um “quarto termo” do 
quadro geral proposto, mas como algo que atravessa os campos 
anteriormente mencionados. Mas ainda, ela os atravessa na medida 
em que articula, através de sua teoria da subjetividade, os campos 
referidos (BALDINI, 2014, p. 119). 

 

Na formação do quadro epistemológico da teoria da Análise de Discurso, a 

concepção de sujeito do discurso25 é atravessada pelo Materialismo Histórico 

(ideologia), isso já tratado anteriormente, com releituras de Marx e Engels, por 

Althusser, como, também, pela Psicanálise (inconsciente), com releituras de Freud, 

por Lacan. Indursky (1992, p. 17), esclarece ainda que “Dessas duas concepções 

teóricas decorrem os limites para a onipotência do sujeito, provocando a sua 

descentração”. 

 Sobre essas duas concepções teóricas da ideologia e do inconsciente, tal qual 

encontradas no materialismo histórico e na psicanálise, ainda explica Orlandi (2015), 

ao citar Pêcheux, que 

 

Partindo da afirmação de que a ideologia e o inconsciente são 
estruturas-funcionamentos, M. Pêcheux diz que sua característica 
comum é a de dissimular sua existência no interior de seu próprio 
funcionamento, produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, 
entendendo-se “subjetivas” não como “que afetam o sujeito” mas, mais 
fortemente, como “nas quais se constitui o sujeito” (ORLANDI, 2015, 
p. 44). 

 

                                                           
25 “o sujeito discursivo é pensado como “posição” entre outras. Não é uma forma de subjetividade mas 
um “lugar” que ocupa para ser sujeito do que diz [...]” (ORLANDI, 2015, p. 47). 
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 Lauro Baldini (2014), sobre a tematização26 da Psicanálise na Análise de 

Discurso, explica que nessa relação – ao se tomar a obra de Pêcheux como 

pressuposto – podem ser percebidas variadas posições, 

 

Seja porque o campo da Psicanálise aparece de maneira que às vezes 
não é explícita nos textos de Pêcheux, seja porque a relação de 
Pêcheux com a Psicanálise nunca tenha sido a de uma adesão sem 
críticas, seja porque a relação entre o Materialismo Histórico e a 
Psicanálise tenha sido objeto de uma reflexão por vezes bastante 
complexa pelo autor[...] (BALDINI, 2014, p. 118). 

 

 Ainda sobre essa questão, conforme o próprio Baldini (2014, p. 119) basta 

passar os olhos pela obra de Pêcheux, suas referências são sempre as obras de 

Jacques Lacan. 

Porém, são inegáveis o atravessamento e a articulação existentes nos campos 

teóricos que Pêcheux estabelece na constituição de sua teoria (Análise de Discurso), 

pela Psicanálise, por meio da teoria da subjetividade. De acordo com Baldini (2014, 

p. 118) a Psicanálise “fornece os elementos essenciais para que se possa pensar o 

conceito de sujeito e de subjetividade que interessam ao projeto de Pêcheux de uma 

análise histórica dos processos de determinação do sentido”. 

 Sobre a questão da subjetividade, Orlandi (2015) explica que ela não pode ser 

reduzida meramente ao linguístico, ainda que repouse na possibilidade de 

mecanismos linguísticos específicos, não se deve tentar explicar a subjetividade 

estritamente por esses mecanismos, mas nela deve-se considerar, também, a sua 

dimensão histórica e psicanalítica, 

 

Para não se ter apenas uma concepção intemporal, a-histórica e 
mesmo biológica da subjetividade – reduzindo o homem ao ser natural 
– é preciso procurar compreendê-la através de sua historicidade 
(ORLANDI, 2015, p. 48). 

 

 Em busca da compreensão dessa noção de homem, através de sua 

historicidade, que surge a noção de sujeito, constituído na relação com o simbólico, 

                                                           
26 “o fato é que, a partir da obra de Pêcheux, embora a Psicanálise não possa deixar de ser tematizada, 
diferentes posições com referência ao quadro conceitual da Psicanálise podem ser inferidas. De 
qualquer maneira, o que permanece como ponto central da questão entre Análise de Discurso e 
Psicanálise é que esta última fornece os elementos essenciais para que se possa pensar o conceito de 
sujeito e de subjetividade que interessam ao projeto de Pêcheux de uma análise histórica dos 
processos de determinação do sentido” (BALDINI, 2014, p. 118). 
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afetado pela história, como afirma Orlandi (2015), essa noção outra é a colaboração 

que traz a Psicanálise à Análise de Discurso, ou seja, o deslocamento da noção de 

homem à noção de sujeito. 

 

Reunindo estrutura e acontecimento a forma material é vista como o 
acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela 
história. Aí entra então a contribuição da Psicanálise, com o 
deslocamento da noção de homem para a de sujeito. Este, por sua 
vez, se constitui na relação com o simbólico, na história (ORLANDI, 
2015, p. 17). 

  

 Pelo exposto e não pretendendo esgotar a contribuição da Psicanálise na 

constituição da Análise de Discurso, ao se compreender, como explicita Baldini 

(2014), ser essa questão de discussão até mesmo entre os analistas, considerar-se-

á, aqui, para fins de entendimento, esse atravessamento da psicanálise nas 

concepções teóricas que constituem o campo epistemológico da Análise de Discurso 

e a contribuição desse procedimento psicanalítico na configuração da noção de 

sujeito, para os estudos discursivos. 
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3 HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS NO BRASIL: do programa de pesquisa 

à disciplinarização 

 

Sobre este capítulo, que traz um pouco sobre a História das Ideias Linguísticas 

é importante dizer que há muitas maneiras de se contar essa história (DIAS, 2012). A 

própria denominação “História das Ideias Linguísticas” já circulava no Brasil nos anos 

60, por produções de Joaquim Mattoso Câmara Junior27. Na França também há 

diferentes versões. Em entrevista inédita concedida ao Laboratório Corpus28, durante 

o II CIAD, realizado na UFSCar, o professor Christian Puech coloca a tese de Jean-

Claude Chevalier como a primeira produção (tese) e começo das pesquisas em 

Histórias das Ideias Linguísticas. O professor Auroux na apresentação do primeiro 

tomo da coleção História das Ideias Linguísticas, em 1989, coloca que o professor 

Michel Meyer é o pioneiro do projeto História das Ideias Linguísticas. E se aprofundar 

essa investigação em torno dos pesquisadores dos tomos de Historie des idées 

linguistiques, será possível encontrar, por exemplo, uma tradução do francês (Les 

grammairiens byzantins) do pesquisador J. H. Robins, mesmo autor do tradicional livro 

“Pequena história da linguística”, lido e referido por Michel Pêcheux no livro Língua 

Inatingível. 

Pelo exposto, percebe-se que delimitar um começo para as pesquisas em 

História das Ideias Linguísticas é da ordem do Real da história, de um impossível de 

contar essa história ou a história dessas denominações, porém, no Brasil, tem-se um 

campo singular de produção do conhecimento, institucionalizado, inicialmente, a partir 

de traduções e produções conjuntas29. Também, a história do projeto sobre a 

Brasilidade, de Eni Orlandi, e a institucionalização do Programa de Pesquisa em 

História das Ideias Linguísticas. Nesse sentido é válido dizer que 

 

Somente no final de década de 80 é que tal panorama irá se alterar, 
com a inauguração de um grupo de trabalho destinado a não só contar 
a História dos Estudos de Linguagem no Brasil, mas também em 
refletir sobre os pressupostos e métodos invariavelmente trazidos à 
tona diante de tal tarefa. Passamos do campo da narrativa individual 

                                                           
27 Cf. Dispersos de Mattoso Câmara, texto sobre os Congressos internacionais de linguísticas. 
28 Parcialmente publicada na tese da Dra. Taís Martins da Silva (UFSM), no capítulo 2.1 A 
Disciplinarização, que está disponível em: < 
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/3975/MARTINS%2c%20TAIS%20DA%20SILVA.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y>. 
29 Por exemplo a história da tradução do livro A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA GRAMATIZAÇÃO, 
de Sylvain Auroux. 



46 
 

para o campo do trabalho em conjunto, sustentado em afinidades 
teóricas e objetivos comuns (BALDINI, 2005, p. 55). 

 

Na década de 1980, compreendido ainda enquanto um programa, começou a 

se traçar o que hoje é um campo do saber e um campo disciplinar – História das Ideias 

Linguísticas no Brasil – institucionalizando-se por meio da produção de conhecimento 

obtido a partir de projetos que eram, nesse período, desenvolvidos no Brasil. 

Projetos tais como: o “Discurso, Significação, Brasilidade”, institucionalizado na 

Unicamp, sob a Coordenação da Professora Eni Orlandi e com outros pesquisadores 

pertencentes ao grupo de Análise de Discurso no Brasil.  

 

Enquanto professora dos cursos de pós graduação, e visando o 
melhor aproveitamento da permanência do aluno no programa, 
propus, em 1987, um projeto de área intitulado “Discurso, Significação, 
Brasilidade” que objetiva trazer para a reflexão sobre nossa história a 
forma de conhecimento produzida pela análise de discurso, 
articulando análise de discursos distintos mas que se relacionam pela 
produção da “brasilidade”, ou dos processos identitários que resultam 
na chamada identidade nacional (o ser brasileiro) [...] (ORLANDI, 
2001, p 9-10). 

 

Esse projeto, que era de caráter coletivo, possuía entre as suas linhas de 

pesquisa/trabalho, a questão da língua e da brasilidade, sobre a qual várias pesquisas 

foram desenvolvidas, no que se refere à história da Língua Portuguesa no Brasil e, 

também, na sua relação com línguas outras (indígenas e de imigração), objetivando 

trabalhar com essas questões das línguas em contato e no que essa relação resultava, 

especialmente no Brasil, por ser um país de colonização e possuir outras 

particularidades, como as fronteiras. Os interesses de Eni Orlandi por essa linha de 

pesquisa a levaram a um Pós-Doutorado na Universidade de Paris VII. 

Na Universidade de Paris VII, Orlandi organizou um encontro sobre “Cidadania 

no Brasil e na França”, para tratar de questões sobre cidadania ligadas à Língua 

Nacional e à Literatura do Brasil. Após isso, ainda lá, ela conheceu Sylvain Auroux. 

Ele era diretor de um projeto internacional que tratava sobre a história das teorias 

(ideias) linguísticas. 

 

Em estágio de pós-doutorado em Paris (1987/1988), tive a 
oportunidade de conhecer o projeto coordenado pelo prof. Dr. Sylvain 
Auroux, então na Universidade de Paris VII (CNRS URA 381), que 
trata justamente da história do conhecimento metalinguístico em uma 
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perspectiva abrangente inscrita na História da Ciência (ORLANDI, 
2001, p. 11). 

 

A partir daí, houve um interesse recíproco, em formalizar, por meio de um 

convênio, a participação do Brasil nesse projeto de História das Ideias Linguísticas, 

por meio de uma equipe da Unicamp, no Brasil, sob a coordenação de Eni Orlandi. O 

convênio foi firmado entre o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil e a Universidade de Paris VII – França. 

 

Foi assinado, em 1989, um convênio (Unicamp/Paris VII), que 
coordeno no Brasil, estabelecendo-se assim um canal institucional 
adequado para uma relação de trabalho regular interuniversitário, a 
nível internacional, para o desenvolvimento de nosso projeto, em que 
acentuamos o aspecto da nossa história linguística e social 
(ORLANDI, 2001, p. 10-11). 

 

 Essa parceria engendrou na constituição e desenvolvimento de um projeto 

franco-brasileiro, na França, sob a coordenação de Sylvain Auroux e no Brasil sob a 

coordenação de Eni Orlandi, com o apoio da CAPES/COFECUB. Como relata Eni 

Orlandi (2001, p. 11): “Fizemos um projeto comum, apoiado pelo Acordo 

Capes/Cofecub que nos deus sustentação material para que pudéssemos consolidar 

nossas reuniões de trabalho sistemáticas”, esse é o projeto “História das Ideias 

Linguísticas: Construção do Saber Metalinguístico e Constituição da Língua Nacional”, 

que tinha como objetivo específico a produção de conhecimento acerca da história da 

língua e a história do conhecimento sobre a língua. O desenvolvimento desse primeiro 

projeto culminou na publicação de um livro com o mesmo nome, organizado por Eni 

Orlandi e publicado pela Pontes e pela Unemat Editora, em cumprimento “a parte 

brasileira do acordo que visava uma publicação também do lado de cá do Atlântico” 

(ORLANDI, 2001, p. 12). 

O desenvolvimento do primeiro projeto e seus resultados que dele surgiram, 

propiciaram um outro projeto, com o mesmo apoio da CAPES/COFECUB, agora 

intitulado “História das Ideias Linguísticas no Brasil: Ética e Política de Línguas”. 

 

Nossa pesquisa continua, agora com o concurso de uma equipe da 
USP, coordenada pela profa Dra Diana Luz Pessoa de Barros. Nosso 
tema, agora, tem como centro, de um lado, a instalação dos estudos 
Linguísticos no Brasil no século XX e, de outro, as políticas públicas, 
o ensino e as normatividades (ORLANDI, 2001, p. 18). 
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Esse segundo projeto – que envolveu na França outra relação institucional, por 

meio da École Normale Supérieure Fontenay/Saint-Cloud, atualmente École Normale 

Supérieure de Lettres et Sciences Humaines em Lyon – foi coordenado por Sylvain 

Auroux, na França, e por Eni Orlandi (Unicamp) e Diana Luz Pessoa de Barros (USP), 

no Brasil. Apresentou-se, nele, o interesse pela questão das relações de línguas, 

como a política, além do já firmado interesse pela história do saber sobre a língua. 

Os trabalhos realizados pelas equipes de ambos os projetos foram agregando 

tantas outras universidades brasileiras, quanto europeias, além de outros 

participantes menos formais, de outras instituições nacionais e internacionais. Esses 

dois projetos coletivos suscitaram, tanto na Unicamp, quanto em outras universidades 

brasileiras, ligadas ao projeto, um excelente número de pesquisas e trabalhos como 

os: de iniciação científica (PIBIC); de dissertações de mestrado; de teses de 

doutorado; de grupos de estudos; de grupos de pesquisas e de programas de pós-

doutorado. Além do amplo número de publicações, tem-se, também, a participação 

em diversos eventos acadêmicos, como congressos, simpósios, seminários, 

encontros, entre outros, e a realização de eventos acadêmicos científicos, nacionais 

e internacionais, que se dedicam à discussão dos temas ligados a este campo de 

conhecimento. 

Esses projetos supracitados, resultado do Programa da Histórias das Ideias 

Linguísticas, ainda estão em atividade e, a eles, no Brasil, somam-se mais dois, sendo 

o “História das Ideias Linguísticas: Conhecimento e Política de Língua” e o “História 

das Ideias Linguísticas: o controle político da representação: uma história das 

ideias”.30 

Acerca ainda do Programa, um outro aspecto interessante a se ressaltar, 

referente ao seu desenvolvimento, é que ele é o centro de interesse de dois 

convênios específicos de cooperação técnico-científica entre universidades 

brasileiras, sendo um projeto “Procad”, firmado entre CAPES, UNICAMP e UFSM31, e 

um projeto “PQI”, firmado entre CAPES, UNICAMP e UNEMAT. 

Com esse avanço evidente nos estudos sobre a História das Ideias Linguísticas 

no Brasil e pelos resultados apresentados com vasta produção acadêmica, houve a 

                                                           
30 Todos podem ser consultados em: <https://www.unicamp.br/iel/hil/projetos.html>. 
31 Entre diversos projetos estabelecidos, cita-se, o “projeto de pesquisa – neste caso, Linguística no 
Sul: história das ideias e organização da memória –, filiado a um campo de saber e a um programa de 
pesquisa – História das Ideias Linguísticas no Brasil –” (DIAS, 2012, p. 36), que é um projeto de 
pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Amanda Eloina Scherer (PPGL/Corpus/UFSM). 
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disciplinarização de tal programa, que resultou na constituição da disciplina História 

das Ideias Linguísticas, sendo esta, disciplina eletiva do curso de Letras, habilitação 

em português, do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp),  e disciplina, também, do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, do mesmo instituto. No IEL, são duas disciplinas, a saber: 

 

 História das Ideias Linguísticas, que tem em sua ementa: 

Procedimentos para uma História das Ideias. História da gramática e da 

retórica. A gramatização das línguas. A filosofia e os estudos de 

linguagem. A linguística e as disciplinas que estudam a linguagem e as 

línguas. e 

 História das Ideias Linguísticas no Brasil, que possui em sua ementa: 

Os estudos de linguagem e as instituições de ensino e pesquisa no 

Brasil. A gramatização brasileira do Português; História da Gramática no 

Brasil. As disciplinas linguísticas no Brasil. 

 

Para a História das Ideias Linguísticas, enquanto prática científica, enquanto 

disciplina, interessa a história da produção de ideias linguísticas, como diz Orlandi 

(2001, p. 7) “aí compreendidos instrumentos tecnológicos como gramática e 

dicionários, no Brasil, e o processo de constituição da língua nacional”. Trata-se de 

uma disciplina de bases metodológicas sustentadas pelos trabalhos de Sylvain 

Auroux, no que concerne à história das teorias linguísticas, a partir das noções e dos 

conceitos de gramatização, de hiperlíngua, de acontecimento discursivo, entre outros. 

Eni Orlandi, ao considerar o discursivo, em relação aos seus trabalhos com a 

História das Ideias Linguísticas, diz que  

 

debruço-me sobre esta história das ideias linguísticas no Brasil como 
algo sujeito a equívoco, dando lugar a releituras, a divisões, a 
diferentes filiações teóricas, em suma, dando lugar à crítica em relação 
às teorias. Restituindo o político em sua relação com o simbólico, o 
que é a marca de nascença da análise de discurso. Desse modo, pela 
história de constituição da língua e do conhecimento a respeito dela, 
posso observar a história do país (ORLANDI, 2002, p. 9). 

 

Com isso, observa-se a relação existente na filiação teórica entre Análise de 

Discurso e História das Ideias Linguísticas no Brasil e o porquê dessa teoria e dessa 
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disciplina (ou desse programa) constituírem o lugar de fala, a posição, dos estudos da 

presente pesquisa. 

 Na especificidade do trabalho desenvolvido no Estado de Rondônia, na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR, pelo Grupo de Pesquisa: 

Conhecimento, História e Língua/GPeCHeLi, vinculado à UNIR e a Universidade do 

Vale do Sapucaí/UNIVÁS, esta pesquisa inscreve-se nos estudos sobre os pactos 

firmados – em 1992, por meio da Declaração Sobre os Direitos das Pessoas 

Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, e em 1996, 

por meio da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, resultantes da 

redemocratização do país, possibilitada pela promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, – que representaram uma ruptura com 

sentidos inscritos na discursividade legislativa da oficialidade nacional da língua no 

Brasil, como sentidos que se atualizam dessa memória de colonização32 e que se 

repetem desde então33. 

Entre as muitas consequências de que lhe resultaram, destaca-se, a princípio, 

a garantia de direitos à proteção à existência e à identidade linguística das minorias, 

ao ensino/instrução e aprendizado em língua materna e ao estímulo ao conhecimento 

da língua existente. Evidenciando, assim, os sentidos de igualdade entre direitos 

linguísticos como legitimados, ou seja, colocados, em favor das “minorias linguísticas”, 

assim denominadas no processo de produção de instrumentos voltados para a 

descrição e sustentação do direito à língua. 

O acontecimento dessa nova legislatura linguística, esse acontecimento 

legislativo, ainda que recente, já foi objeto de inúmeros trabalhos de pesquisas de 

cunho jurídico, sociológico, político, linguístico, sociolinguístico, entre outros, a 

exemplo, citam-se: 

                                                           
32 Como a instituída por Marquês de Pombal no século XVIII, entre outras. 
33 A título de informação é interessante observar que a primeira constituição brasileira a trazer a 
expressão idioma oficial para a Língua Portuguesa foi/é a atual Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, ou seja, a 7.ª constituição promulgada no país. A constituição anterior, promulgada 
no período do Regime Militar, ou seja, a 6.ª Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, 
fala em língua nacional no capítulo que trata dos direitos políticos e no título que trata da educação, 
mas sem referir qual seria essa língua, sem de fato definir qual seria essa língua nacional. Por sua vez, 
a 5.ª constituição brasileira, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, também não define 
a língua nacional, porém legisla que o Governo nomeará comissão de professores, escritores e 
jornalistas, que opine sobre a denominação do idioma nacional. A 3.ª constituição brasileira, a 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, promulgada no período 
compreendido como o da segunda república, fala em idioma pátrio, quando se refere ao plano de 
educação, mas não menciona nada sobre qual seria esse idioma pátrio. As demais constituições, nada 
dizem, são omissas às questões de estabelecimento de/a(s) língua(s) à nação. 
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 a dissertação escrita por Fabiana Sarges da Silva (2013) – Escola Superior 

Batista do Amazonas, “A lei de cooficialização das línguas Tukano, Nheengatu 

e Baniwa em São Gabriel da Cachoeira: questões sobre política linguística em 

contexto multilíngue”; 

 o artigo escrito por Michele Siu Mui Yu, Viviane da Silva Welter e Isis Ribeiro 

Berger (2017) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE, “A 

cooficialização de línguas no Brasil: competência legislativa e empoderamento 

de línguas minoritárias”; 

 o livro organizado por Rosângela Morello (2015) – Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Política Linguística/IPOL, “Leis e línguas no Brasil: O 

processo de cooficialização e suas potencialidades”, que contém variados 

trabalhos de pesquisas de estudiosos de áreas distintas, sobre a temática de 

cooficialização de línguas. 

 o capítulo “As textualizações do político: modos de inscrição da língua na 

história e no social – a cooficialização das línguas em São Gabriel da 

Cachoeira”, escrito por Gabriel Leopoldino dos Santos (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP) e Soeli Maria Schreiber 

da Silva (Universidade Federal de São Carlos – UFSCar), publicado no do livro 

organizado por Eduardo Alves Rodrigues (Universidade do Vale do Sapucaí – 

UNIVÁS); Gabriel Leopoldino dos Santos (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP) e Luiza Katia Andrade Castello 

Branco (Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS), em 2011. 

 

No entanto, acredita-se que ainda há a possibilidade de produção de 

conhecimento científico sobre o funcionamento discursivo desse acontecimento que 

constitui a materialidade de uma prática que significa o direito à língua, compreendida 

enquanto instrumento linguístico, sem incidir na prática de redundância sobre o objeto. 

Propõem-se, então, examinar as legislações sobre (co) oficialização de línguas, do 

início do século XXI, à luz da Análise de Discurso e da História das Ideias Linguísticas 

no Brasil. 
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PARTE II – DO DISPOSITIVO TEÓRICO 

........................................................................................................................................ 

 

o dispositivo teórico, que objetiva mediar o movimento entre a 
descrição e a interpretação, sustenta-se em princípios gerais da 
Análise de Discurso enquanto uma forma de conhecimento com seus 
conceitos e método. Ele se mantém inalterado, segundo a teoria do 
discurso, na construção dos diferentes dispositivos analíticos 
(ORLANDI, 2015, p. 26). 
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1 A FORMAÇÃO DISCURSIVA DA COOFICIALIZAÇÃO DE LÍNGUAS 

 

A partir daqui é necessário retomar uma questão outrora formulada em saber: 

quais formações discursivas estão determinando sentidos para esse discurso que se 

produz acerca da cooficialização?34 

É interessante, para tanto, compreender que as formações discursivas 

funcionam aí como lugar de articulação entre a língua e o discurso da cooficialização, 

enquanto matriz de sentidos reguladora do que o sujeito pode/deve dizer, ou não. 

Nesse caso, pela letra da lei. 

Desta maneira, ao perceber que “O discurso se constitui em seus sentidos 

porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não outra 

para ter um sentido e não outro” (ORLANDI, 2015, p. 41) e, também, que a noção de 

formação discursiva – assim como a noção de interdiscurso e a de ideologia – toma o 

não-dizer como necessário, como é explicado por Orlandi (2015, p. 81) ao referir que 

“Na análise de discurso, há noções que encampam o não-dizer: a noção de 

interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva. Consideramos que há sempre 

no dizer um não-dizer necessário”, busca-se definir a noção de formação discursiva. 

 Trata-se de uma noção básica35 para a/na Análise de Discurso, que permite 

compreender o processo de produção de sentidos. Logo, essa noção é de suma 

importância no movimento desta pesquisa, que visa os sentidos do processo de 

cooficialização de línguas, já que é por essa noção de formação discursiva que será 

possível à compreensão da relação da ideologia com os sentidos produzidos pela 

cooficialização de línguas no Brasil, como, também, o estabelecimento das 

regularidades presentes no funcionamento desse discurso de cooficialização. 

Para tanto, sabe-se que a formação discursiva é definida por meio do 

interdiscurso e, por meio de formações discursivas outras, nas quais há a 

possibilidade de estabelecimento de relações tanto de alianças, quanto de conflitos. 

Segundo Orlandi (2015, p. 41) “O interdiscurso disponibiliza dizeres, determinando, 

pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação discursiva em relação a outra”. 

 

                                                           
34 “As palavras recebem seus sentidos de formações discursivas em suas relações. Este é o efeito da 
determinação do interdiscurso (da memória)” (ORLANDI, 2015, p. 44). 
35 “A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise de Discurso (ORLANDI, 
2015, p. 41)”. 
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A definição de formação discursiva diz que ela delimita “aquilo que 
pode e deve ser dito por um sujeito em uma posição discursiva em um 
momento dado em uma conjuntura dada” (HAROCHE, HENRY, 
PÊCHEUX, 1983, apud ORLANDI, 1999, p. 62). 

 

 Ao se tomar o objeto da pesquisa, a cooficialização de línguas de minorias, e 

partindo da noção aqui apresentada (a de formação discursiva), percebe-se que pelo 

modo como – no século XXI, enquanto momento dado, de formação social capitalista36 

– o político, o legislativo e o jurídico se simbolizam, nesse “mundo globalizado”37, 

existe todo um dizer possível da/pela sociedade, pelos direitos e pelas culturas, que 

dispõem os sujeitos a um movimento histórico-social de transformação/revolução 

considerável, na ilusão de uma unidade mundial. É o que Orlandi chama de discurso 

fundador. 

 

é discurso fundador o que instala as condições de formação de outros, 
filiando-se à sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um 
complexo de formações discursivas, uma região de sentidos, um sítio 
de significância que configura um processo de identificação para uma 
cultura, uma raça, uma nacionalidade (ORLANDI, 1993, p. 24). 

 

 Esses movimentos surgem com a redemocratização do país, que permite, ao 

menos em efeito de sentido, a luta por igualdade, antes proibida em outra formação 

social. Nessa formação social (neo) liberal, capitalista, com a Carta Magna de 8838 a 

palavra democracia passa a ter destaque e com ela outros sentidos possíveis, como 

liberdade, igualdade, respeito, voz, garantias, etc. Funciona aí, o discurso do respeito 

às diferenças, o discurso da mistificação do conhecimento, o discurso dos direitos e 

das garantias. 

Se junta a isso, os movimentos de minorias (sócio-históricos vividos no mundo 

a fora, em uma discursividade, possível por essa formação ideológica, que se ocupa 

de muitos sentidos) que acabam encetando por meio de pactos o que pensam serem 

seus direitos, que são instrumentalizados em declarações, enquanto normas 

                                                           
36 De acordo com o que afirma Orlandi (2017, p. 184), “Para mim, não se trata de se falar em “destino 
humano partilhado” ou não. Estamos em uma formação social capitalista [...]”. 
37 “O discurso sobre o mundo globalizado se acompanha de mistificações, de previsões fantasiosas, 
que vão constituindo um imaginário sobre a mundialização. É comum, por exemplo, falar-se em morte 
das ideologias, morte da história quando se pensa a mundialização. Mitos, como dizem certos autores” 
(ORLANDI, 2017, p. 180-181). 
38 Outra forma de nomear a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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internacionais acerca de movimentos de minorias que clamam por liberdade, 

igualdade, respeito, garantias, necessários até em suas formas outras possíveis. 

Segundo Orlandi (2012, p. 24), “Ou se tem o seu lugar ou se está fora, se está 

segregado. Isso alimenta a competição, o jogo desleal, a falta de ética, a corrupção, 

a mentira, a desonestidade como meio. Esta não é uma questão moral mas política”. 

Para tanto, explica-se que nessa pesquisa não se atenta aos outros 

movimentos de minorias, mas aos que dizem respeito ao direito à língua, ou seja, os 

de minorias linguísticas. 

Por esses movimentos de minorias linguísticas, observa-se, no Brasil, sentidos 

outros surgindo às noções de direito e de língua e, com isso, instrumentos nacionais 

vão sendo criados e institucionalizados nessa direção de liberdade, igualdade, 

respeito, voz, garantias, entre outros. São esses instrumentos de cooficialização de 

línguas, requeridos por indivíduos interpelados, enquanto sujeitos, identificados, ou 

não, nessas formações discursivas (emergente, de cooficialização) e ideológicas (de 

mundialização/globalização). 

Dessa maneira, é possível perceber que no século XXI – coadunando com a 

posição de Orlandi (2012, p. 27) – a formação discursiva pela qual o discurso da 

cooficialização (instituído no início desse século) produz sentidos, é a formação 

discursiva dos emergentes. Como efeito de um discurso (neo) liberal da ciência, ou 

seja, o discurso da mundialização (globalização) e o do consenso. 

Explica a autora que nesse século, o XXI, 

 

nossas questões passam pela mundialização e seus efeitos nas 
políticas dos estados nacionais, e pela noção de consenso, que é base 
da mistificação democrática. O discurso da mundialização é um 
discurso (neo) liberal. E este é o discurso dominante atual (ORLANDI, 
2012, p. 24). 

 

Ainda que essa mundialização, engendrada pelo (neo) liberalismo, seja 

financeira39, onde se defende a pouca intervenção do governo e se dá ênfase à 

globalização, nada obsta que tal ideologia não esteja, também, presente em discursos 

outros, “como o político, o jurídico, o da violência, o do ambientalismo, o científico” 

                                                           
39 É interessante lembrar que foi nos governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que o 
neoliberalismo começou a ser difundido e seguido de uma maneira mais aberta, no Brasil, mesmo com 
o seu marco inicial datando um pouco antes. E, aqui, inclusive, o neoliberalismo passou a ser sinônimo 
de privatização de empresas, pelo Estado. 
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(ORLANDI, 2012, p. 24) do mesmo modo – e por que não dizer –, como no discurso 

da cooficialização, das minorias, do direito à língua. 

Esse discurso (neo) liberal surge da ilusão do nascimento de uma comunidade 

internacional, resultado da globalização, que passa a considerar a possibilidade do 

mundo ser Um. Essa comunidade internacional estabelece, no caso dessa pesquisa, 

o que se pode dizer ou não, em termos de direitos linguísticos. Trata-se da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que se diz em prol da promoção da 

cooperação internacional, que se dá pela mundialização. 

 

No entanto, a aparente unificação planetária esconde profundas 
disparidades. É um espaço hierarquizado de um mundo da 
concentração: Estados Unidos, Europa e Japão. Hoje, os emergentes: 
China, Índia, Brasil, Rússia. É o mundo das redes mais do que dos 
territórios: redes de transporte, de mercadorias, de matérias primas e 
de energia; de telecomunicações, relacionais (ORLANDI, 2017, p. 
183). 

 

Frisa-se a expressão “mundo das redes”, no que se refere em especial às redes 

relacionais, que se dá entre os países, especialmente os emergentes, ao se afirmar 

sobre essa formação discursiva emergente, do discurso de cooficialização, que se diz 

em favor da universalização da proteção, promoção e da garantia ao direito das/às 

línguas, nesse discurso da mundialização. Mundialização esta, que de acordo com 

Orlandi (2017, p. 183) “reforça as desigualdades, tanto no plano espacial como no 

social”. 

 Desta maneira, ao considerar-se a formação discursiva, de acordo com 

Indursky (1997, p. 44), como “contendo, no seu interior, redes de formulações, ao 

constituir seu saber próprio, constitui, no mesmo movimento, a memória discursiva”. 

Pela descrição dessas condições de produção40 de sentidos, pode-se analisar 

como a memória funciona41 nesse discurso de cooficialização e compreender que se 

estar em uma formação discursiva emergente (enquanto lugar mais ou menos 

provisório historicamente), justamente pela compreensão do(s) sentido(s) do que está 

dito nas leis de cooficialização e do que não foi dito nelas, sabendo que “Os sentidos 

                                                           
40 “O que são pois as condições de produção? Elas compreendem fundamentalmente os sujeitos e a 
situação. Também a memória faz parte da produção do discurso” (ORLANDI, 2015, p. 28). 
41 “o trabalho do analista: observando as condições de produção e verificando o funcionamento da 
memória, ele deve remeter o dizer a uma formação discursiva (e não outra) para compreender o sentido 
do que ali está dito” (ORLANDI, 2015, p. 43). 
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não estão assim predeterminados por propriedades da língua. Dependem de relações 

constituídas nas/pelas formações discursivas”, como ensina Orlandi (2015, p. 42). E 

sobre o dito e o não-dito, a autora explica que “Quando se diz “x”, o não-dito “y” 

permanece como uma relação de sentido que informa o dizer de “x””, Orlandi (2015, 

p. 81), parafraseando-a – com a finalidade de explicar tal ensinamento por meio do 

objeto da pesquisa – uma formação discursiva implica uma outra: “oficial” significa 

pela sua diferença com “cooficial”, “com direito” significa pela sua relação com “sem 

direito” e por aí vai. 
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2 IDEOLOGIA JURÍDICA E AMBIGUIDADE NO SUJEITO 

 

É interessante iniciar esse capítulo com a noção de ideologia, já tratada no 

capítulo II, por meio dos estudos de Althusser, que de acordo com a perspectiva 

teórica de Eni Orlandi (1996), 

 

não é vista aqui como conjunto de representações nem como 
ocultação da realidade. Enquanto prática significante, discursiva, ela 
aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e 
com a história, para que signifique (ORLANDI, 1996, p. 28). 

 

Por essas palavras, compreende-se que a ideologia é efeito da relação do 

sujeito42 com a língua e com a história, isso, enquanto prática significante, ou seja, 

uma prática discursiva.  Quando se fala em discurso, reporta-se a um dos aspectos 

materiais da própria ideologia, a saber: o encontro entre língua e ideologia, como 

ensina Mariani (1998). Porém, o mais interessante a destacar é a compreensão que 

Orlandi (1996) apresenta de que a ideologia não é um conjunto de representação, ou 

ocultação da realidade. Não há como esconder-se por detrás ou na ideologia, ou, por 

outro lado, tentar escapar do efeito do ideológico, porque ela (a ideologia) é 

constitutiva do sujeito. Quanto a isso, Mariani (1998) procura  

 

chamar a atenção para o fato de que não está em jogo, aqui, a ideia 
de ideologia como máscara, tanto que em outros escritos Pêcheux fez 
questão de realçar o aspecto de falha ou enfraquecimento que sempre 
pode existir no ritual da interpelação ideológica (MARIANI, 1998, p. 
58). 

 

Ao se ter como base a noção de ideologia, pela compreensão do princípio que 

a Análise de Discurso ensina, ao considerar que “O indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia para que se produza o dizer” (ORLANDI, 2015, p. 44), passa-se a noção 

de ideologia jurídica fundamentada e estabelecida pelo trabalho de Lagazzi (1987), 

ao escrever que a ideologia jurídica instala uma ambiguidade no sujeito. 

Essa ambiguidade é percebida no momento em que o sujeito passa a se 

observar como um ser único, individual, dono, senhor e responsável de seus atos, 

porém, frente ao Estado, ele (o sujeito) é observado e tratado como intercambiável, 

                                                           
42 “É enquanto sujeito que qualquer pessoa é interpelada a ocupar um lugar determinado no sistema 
de produção”, de acordo com Paul Henry, em “Os fundamentos teóricos da Análise Automática do 
Discurso de Michel Pêcheux (1969)”. 
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pois o Estado se direciona aos cidadãos, de maneira geral, considerando-os como 

“uma massa uniforme de sujeitos assujeitados” (Lagazzi, 1987, p. 7), constituídos 

nessa ilusão de unicidade. O sujeito, enquanto posição sujeito se compreende como 

único, mas o Estado o compreende como coletivo, porém tratando-o como único, aí 

está a ambiguidade no sujeito, sobre a qual aqui se discorre. Pelo viés discursivo, não 

há como o sujeito se compreender como único, pois no conjunto social, um sujeito não 

ocupa apenas uma posição, como explica Mariani (1998). 

A ilusão de unicidade é produzida pelo próprio Estado, que, em sua posição de 

poder, impede que as características e as especificidades dos indivíduos, enquanto 

sujeitos, sejam evidenciadas, ao mesmo tempo em que ela é aceita e compreendida 

como natural e certa pelos sujeitos assujeitados43. 

Esse movimento de interpelação dos indivíduos pela ideologia, ou seja, esse 

assujeitamento, é condição necessária para que o indivíduo se torne sujeito do 

discurso, ao se submeter às condições de produção que são impostas, nesse caso 

pelo Estado, pelo discurso do jurídico, porém na ilusão de autonomia. Como explica 

Althusser (1980), o indivíduo (para este estudo sujeito) se compreende como 

autônomo, porque vive na ideologia, sem compreender a existência dessa ideologia e 

de sua interpelação por ela. Pelas palavras de Orlandi (2015), o assujeitamento 

submete o sujeito, mas ao mesmo tempo o apresenta como livre e responsável, ou 

seja, “se faz de modo a que o discurso apareça como instrumento (límpido) do 

pensamento e um reflexo (justo) da realidade” (ORLANDI, 2015, p. 49). 

Observa-se, por esse movimento de interpelação, pela noção de ideologia 

jurídica, que o Estado trata de maneira homogênea, sujeitos que são heterogêneos, 

como se todos fossem um, em direitos e deveres. Trabalha com o individual como se 

coletivo fosse e vice-versa, e nessa relação de força dá continuidade a manutenção 

do poder entre os que o constitui, enquanto Estado. 

 

Se por um lado, constatamos a tentativa do Estado em abafar as 
diferenças e particularidades dos indivíduos, na busca do cidadão 
comum, mediano, completamente absorvido pela ‘massa’, 
observamos, por outro lado, a permanência da hierarquia de poder 
entre as pessoas, constitutivas do próprio Estado (Lagazzi, 1987, p. 
7). 

                                                           
43 Sobre o assujeitamento, explica Mariani (1998, p. 25) que “Nenhum processo de assujeitamento 
pode ser completo ou imutável até porque o sujeito, no todo social, não ocupa apenas uma (1) posição. 
Os mecanismos de resistência, ruptura (revolta) e transformação (revolução) são, assim, igualmente 
constitutivos dos rituais ideológicos de assujeitamento[...]”. 
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 Na manutenção desse poder entre as pessoas que o constituem, o Estado, 

ideologicamente soberano, estabelece as relações de hierarquias, percebidas nas 

mais diferentes esferas sociais, desde o âmbito familiar, escolar, religioso, trabalhista, 

até as relações de gestão de cidades e municípios, Estados e Nação (em âmbito 

nacional e internacional), entre outras. Além, também, das relações autoritárias, por 

ele (Estado) estabelecidas, aquelas relações que se fazem, como é definido por 

Lagazzi (1987),  

 

de comando-obediência, presentes nas mais diversas situações e 
diferentes contextos sociais, leva as pessoas a se relacionarem dentro 
de uma esfera de tensão, permeada por direitos e deveres, 
responsabilidades, cobranças e justificativas (LAGAZZI, 1987, p. 7). 

  

Essas relações autoritárias, de comando-obediência, chamam a atenção desse 

estudo, porque são nessas relações, que há a instituição dos direitos e deveres, as 

obrigações e injunções, ou seja, são nessas relações autoritárias que o jurídico 

interfere nas relações sociais, constituída nas/pelas relações pessoais. É nessa 

perspectiva, que se pode observar o juridismo44, enquanto prática discursiva, “um 

juridismo inscrito nas relações pessoais. É justamente esse juridismo, essas situações 

de confronto” (LAGAZZI, 1987, p. 7) entre o que é obrigação e o que é direito, entre a 

opção e a injunção. 

O sujeito se coloca na posição de que tudo pode pela letra lei, na ilusão de que 

é um sujeito livre, por efeitos de sentido de ser um ser repleto de deveres e direitos. 

Apaga-se no imaginário desse sujeito a sua subordinação e obediência ao Estado. A 

própria ideologia na qual ele está, não lhe é evidente. Ele (o sujeito) não percebe que 

o Estado lhe homogeneíza por meio dos Aparelhos Ideológicos de Estado 

(ALTHUSSER, 1980). 

A partir dessa noção de ideologia jurídica e ao se perceber essas relações de 

comando-obediência, compreende-se, também, tomando agora o objeto de estudo 

desta pesquisa, que ao se instituir a Língua Portuguesa enquanto oficial da nação 

                                                           
44 Toma-se aqui, a definição de juridismo estabelecida por Lagazzi (1987, p. 02) “Com a noção de 
sujeito-de-direito, um sujeito centrado em direitos e deveres, responsabilidades, cobranças e 
justificativas, constitutivo das sociedades de Estado, mostramos como as relações interpessoais, 
caracterizadas por relações de poder, inscrevem-se numa esfera de tensão, conflitos e confrontos, que 
denominamos juridismo”. 



61 
 

brasileira, se exclui os falantes de línguas outras. Essa instituição de uma língua trata 

os falantes de línguas indígenas, quilombolas, fronteiriças, imigrantes, entre outras, 

como se falantes de Língua Portuguesa fossem. Isso engendra o apagamento e o 

silenciamento de tais línguas e a homogeneização da língua, aos sujeitos, pelo 

Estado. 

Por outro lado, ao permitir a cooficialização de línguas outras, o Estado, pelo 

juridismo, põe essas outras línguas, em uma situação de subordinação à língua oficial, 

no caso do Brasil, que nos interessa, a Língua Portuguesa. A Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 13., dispõe que “A Língua 

Portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” (BRASIL, 2003, p. 

24). Não há de fato um gesto de igualdade, de aceitação da outra língua. O que há na 

verdade é a aparência de igualdade entre as línguas. O prefixo co-, já coloca as 

línguas tornadas oficiais, em uma posição outra da língua então tida como oficial. A 

língua agora oficializada, não é a oficial, mas, sim, a cooficial. O efeito de sentido que 

fica evidenciado nesse gesto é o de que a língua outra, a cooficial, é concomitante, 

simultânea, da língua oficial, portanto goza de todos os direitos a ela permitidos em 

lei. 

Esse processo de cooficialização acaba por evidenciar a questão do que vem 

a ser a ideologia jurídica que engendra na ambiguidade do sujeito, ao se instituir, por 

meio de um gesto legislativo, uma língua, como oficial para a Nação, que ressoa em 

um efeito de um direito, de garantias, ao mesmo tempo em que se instituem línguas 

outras, enquanto cooficiais, como efeito de direitos e deveres linguísticos, aos 

cidadãos e ao Estado, forjando uma compreensão da diversidade linguística e do 

plurilinguismo. 

Em outras palavras, ao instituir uma língua única à Nação, o Estado coloca em 

evidência que compreende os sujeitos como linguisticamente homogêneos, na ilusão 

de uma igualdade linguística, que não existe, estabelecendo, por um gesto de 

injunção, um monolinguismo a toda uma nação, em uma falsa-aparência dessa 

possibilidade. Homogeneidade, essa, que afeta a todos, que é entendida como lógica 

e como uma necessidade de um sujeito pragmático, como explica Pêcheux (2002) ao 

definir que 

 

O sujeito pragmático – isto é, cada um de nós, os “simples particulares” 
face às diversas urgências de sua vida – tem por si mesmo uma 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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imperiosa necessidade de homogeneidade lógica: isto se marca pela 
existência dessa multiplicidade de pequenos sistemas lógicos 
portáteis que vão da gestão cotidiana da existência (por exemplo, em 
nossa civilização, o porta-notas, as chaves, a agenda, os papéis, etc) 
até as “grandes decisões” da vida social e afetiva (eu decido fazer isto 
e não aquilo, de responder a X e não a Y, etc...) passando por todo o 
contexto sócio-técnico dos “aparelhos domésticos” (isto é, a série dos 
objetos que adquirimos e que aprendemos a fazer funcionar, que 
jogamos e que perdemos, que quebramos, que consertamos e que 
substituímos)[...] (PÊCHEUX, 2002, p.33). 

 

O sujeito, nessa condição, sente a necessidade de ser um com todos, de ser 

igual, ter igualdade, especialmente nas garantias de direitos, isso por um efeito de ser 

lógica a unidade. A interpelação ideológica leva o sujeito a esse desejo.  

Por outro lado, a imposição de uma língua, e não de outras, por omissão 

(histórica, política) do Estado, coloca o sujeito em outra posição – como ensina Mariani 

(1988), nenhum sujeito ocupa apenas uma posição –, a fim de se (re) significar na e 

com a língua, por meio de um processo de resistência, compreendido na Análise de 

Discurso como: “movimento do sujeito para uma posição que não o submete 

inteiramente à coerção” (ORLANDI, 1998, p. 17). Posição que, pela historicidade, 

produz outros sentidos, no modo de funcionamento da linguagem e na constituição 

dos sujeitos falantes das línguas outras – minorias, fronteiriças, indígenas, 

quilombolas, etc. Como efeito desse processo de resistência, o Estado, em 

contrapartida, acaba por permitir a cooficialização de línguas, na ilusão de garantir 

direitos e reconhecimento das diferenças.  

O sujeito, nessa condição, sente a necessidade de ser um apenas, de ser 

diferente, ter diferença, especialmente nas garantias de direitos, o que já se entende 

como uma interpelação ideológica. 

Desse modo, busca-se “compreender essa ambiguidade da noção de sujeito 

que, se determina no que diz, no entanto, é determinado pela exterioridade na sua 

relação com os sentidos [...]” (ORLANDI, 2015, p. 48). Essa ambiguidade, para a 

Análise de Discurso, é constitutiva do/desse sujeito falante de outra(s) língua(s). 
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3 O SUJEITO DE DIREITO NAS QUESTÕES JURÍDICAS DE MINORIAS 

LINGUÍSTICAS 

 

Os direitos das minorias, assunto amplamente discutido por políticos, 

organizações, institutos, militantes e juristas é uma característica fundamental da 

sociedade contemporânea. Esses direitos estão diretamente relacionados à coerção, 

por normatização ou omissão, imposta pelos Estados, nas relações de força e poder 

em suas sociedades. 

Orlandi compreende minoria – ao incluir a história, o político, a ideologia e o 

sujeito – como um dispositivo simbólico com um vetor material ético-político dentro da 

luta contra-hegemônica, “porque é uma força dinâmica, na direção da transformação, 

e não é da ordem jurídico-social instituída” (ORLANDI, 2016, p. 24). Trata-se, para a 

autora, de um movimento na sociedade, o que ela define como “força viva dos corpos 

que se deslocam. Espaços em ruptura na formação social. Irrupção do irrealizado, 

passagem do sem-sentido para o sentido outro” (ORLANDI, idem). 

Ao compreender que as minorias não são da ordem jurídico-social instituída, a 

autora esclarece que a partir do momento em que são nomeadas como minorias, elas 

saem da força de deslocamento e se estabilizam, na ordem jurídico-social instituída. 

Em outras palavras, quando o Estado45 reconhece as minorias enquanto minorias, 

elas passam a compor a ordem jurídico-social, por ele estabelecida. Deixam, assim, 

de ser a resistência. Nesse sentido, é interessante o que diz Orlandi, a respeito dos 

sentidos diferentes que as mesmas coisas, seres e fatos possuem em razão de suas 

condições de produção e de existência, porém, considerando em sua fala o imaginário 

que vai constituindo essas direções, ao referir que 

 

No entanto, há um imaginário social que vai constituindo direções para 
esses sentidos, hierarquizando-os, valorizando uns em detrimento de 
outros, de acordo com as relações de força e de poder que presidem 
a vida social, e a relação com a alteridade. Elas vão fazer com que as 

                                                           
45 Não se nega as contradições existentes no Estado, em suas relações de força e poder. Pelo contrário, 
compreende-se que há resistência até nos Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE). Porém, ao instituir 
um AIE, o Estado se coloca enquanto dominante, a submissão, ou não, a esse AIE, passa a determinar 
a resistência daquele que (não) se submete a ele. Justamente por isso, observa-se esse processo de 
resistência por parte das minorias enquanto não reconhecidas pelo estado “legalmente”. O gesto de 
legalizar uma minoria a coloca sobre a égide do Estado que passa a determinar o lugar dessa minoria 
enquanto minoria. Assim, percebe-se tensões na relação Estado X minorias, em relação à lei, ao direito, 
à resistência, ou não-resistência, complexidades estas que são constituídas em um jogo de forças e 
poder, que engendram nas disputas desses sentidos (de direito, de liberdade, de submissão, de 
emancipação), nessas questões sobre a resistência. 
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diferenças sejam silenciadas em suas especificidades e signifiquem 
em relação a esse imaginário que administra as relações de sentidos 
e, logo, as relações sociais e de poder simbolizadas, ou seja, políticas 
(ORLANDI, 2017, p. 94). 

 

No caso das línguas, o que está silenciado são as línguas outras, as línguas de 

minorias, que é parte daquilo que Orlandi (2017, p.96) chama de “processo de 

individuação do sujeito pelo Estado, e de tal modo que, pela divisão social de sujeitos 

e sentidos produzida pelo político”, a língua é institucionalizada: “a língua oficial é a 

língua portuguesa”. Gesto que fica silenciado nos direitos de falantes de línguas “A”, 

ou “B”, ou “C”, que arcam o preço de ter que falar a língua institucionalizada como 

oficial. 

Nesse quadro têm-se as minorias linguísticas, que se institucionalizam por meio 

de legislações específicas, normas que as configuram enquanto cooficiais, em um 

gesto de acepção às outras que ainda não gozam de tal caráter de cooficialidade, que, 

por sua vez, não gozam do caráter de oficialidade. Acontece que com esse 

deslocamento, da posição de minoria linguística, de sem-sentido, para a posição de 

língua cooficializada, ou sentido outro, desloca-se da posição de vetor material ético-

político, para a posição de uma ordem jurídico-social instituída por meio de um 

instrumento jurídico. Desloca-se da posição de resistência ao Estado e passa a 

integrá-lo em seu rol normativo-jurídico. A resistência é assim silenciada. 

Esses outros sentidos, estabelecidos por instrumentos jurídicos, evidenciam 

ideologias dos grupos de minorias linguísticas, na ilusão de terem a garantia do seu 

direito à língua, no sentido de proteção, promoção, respeito entre outras, por 

coerção/injunção, como os atribuídos pela Declaração Sobre os Direitos das Pessoas 

Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1992, ou 

pela Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, de 1996. Porém, Orlandi explica 

que 

 

O que pode levar a uma transformação é a produção desse espaço 
social de convivência, politicamente significado e que afete a ideologia 
da divisão do fechamento, da segregação do “outro”. A sociedade tem 
que expandir o espaço público, sem dividir o lugar comum. 
Reconhecer as diferenças, em um espaço comum, mas não 
homogêneo (hospitalidade?), observando deslocamentos possíveis, 
trajetos diferenciados, práticas não previstas. Improvisar, re-significar 
(ORLANDI, 2017, p. 98). 
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Essas declarações são instrumentos jurídicos internacionais, que abrem 

espaço, politicamente, para outras relações de poder, que são históricas e sociais, 

que (re)configuram e (re)significam a política linguística interna, ou nacional, 

evidenciando a presença do político na linguagem, que interpelam o sujeito que ocupa 

uma posição de falante de uma língua não civilizada, como o que fala uma língua de 

cultura, compreendidas como “línguas que fazem parte do que caracteriza as culturas 

dos povos que as praticam, sendo estes, então, caracterizados, entre outras coisas, 

por suas línguas” (GUIMARÃES, 2003, p. 49). E, contemporaneamente, não há como 

falar de minoria sem se remeter ao sentido de cultura, como Orlandi (2016), 

discursivamente trata da questão, ao explicar, em tom crítico, que 

 

a noção de cultura é facilmente pensada no paradigma positivista, 
relaciona-se com a política, fazendo vizinhança com a racionalidade, 
aquilo que se representa como visível, claro, explicável. 
Na atualidade, para se falar em minoria, a palavra cultura está 
certamente presente, assim como a de comunicação e a de política. 
Todas elas comprometidas com o sentido de democracia (ORLANDI, 
2016, p. 20). 

 

 Esse deslocamento, a partir da posição do sujeito falante de língua de cultura, 

evidencia um acontecimento, que rompe com as formas de significar as línguas de 

cultura que antes eram suplantadas pelo português.  Assim, vão sendo 

institucionalizadas as cooficializações e se deslocam sentidos por instituições que tem 

o poder de legitimar a língua, pela lei, a grupos de minorias que pensam estar se 

singularizando por ela. Sobre essa questão, Pêcheux (1988, p. 159), já alertava que 

“O futuro do subjuntivo da lei jurídica ‘aquele que causar um dano...’ (e a lei sempre 

encontra um ‘jeito de agarrar alguém’, uma ‘singularidade’ à qual aplicar sua 

‘universalidade’) produz o sujeito sob a forma do sujeito de direito”. 

 O sujeito, em questão, não percebe que se constitui aí. Nesse espaço, por uma 

interpelação dada pela formação discursiva na qual ele está inscrito, nessa 

contradição, onde há a ilusão da liberdade de falar a sua própria língua, a sua língua 

de cultura, de minoria. Ilusão porque ele passa a se submeter à força coercitiva da 

Lei, isso é o que Orlandi chama de forma-sujeito histórica, 

 

que corresponde à da sociedade atual representa bem a contradição: 
é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma 
liberdade sem limites e uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, 
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contanto que se submeta à língua para sabê-la. Essa é a base do que 
chamamos assujeitamento (ORLANDI, 2015, p. 48) 

 

 Essas relações de força e poder, nas garantias e nos direitos de línguas de 

minorias, da sociedade atual, expressas, a exemplo, pelas declarações supracitadas, 

configuram a formação discursiva, na qual o sujeito está inscrito, e o produz sob a 

forma de sujeito de direito, ou sujeito jurídico, “a noção de sujeito-de-direito se 

distingue da de indivíduo” (ORLANDI, 2015, p. 49). Como é definida, por Eni Orlandi, 

“Essa forma-sujeito corresponde, historicamente, ao sujeito do capitalismo, ao mesmo 

tempo determinado por condições externas e autônomo (responsável pelo que diz), 

um sujeito com seus direitos e deveres” (ORLANDI, 2015, p. 43). 

 É válido lembrar como Bethania Mariani definiu essa forma-sujeito 

 

com relação ao discurso jurídico, sua função de interpelação-
identificação que atua sobre os processos de constituição do sujeito: 
o sujeito de direito tanto é aquele que se reconhece/enuncia sob a 
evidência do Eu – uma singularidade, com suas vontades e 
responsabilidades, portanto – como também é aquele que poderá-, 
virtualmente, ocupar o lugar “vazio” instaurado pela universalidade das 
leis dos direitos humanos (MARIANI, 1998, p. 77). 

 

 Ao se pensar nessa forma-sujeito, de sujeito de direito, enquanto pertencente 

a esse sistema capitalista, interroga-se o que são direitos de minorias linguísticas para 

esse sistema? Lembra Orlandi (2016, p. 22) que “No capitalismo, o indivíduo não é 

visto como ser pensante, capaz de decidir e participar, mas como consumidor 

pontencial”. 

 Não há como imaginar, nesse sistema, como também em outro, a figura de um 

sujeito livre em seus desejos e anseios dada as condições de existência, a ideologia, 

a representação do sistema de ideias que funcionam na sociedade capitalista. Nisso 

está à ilusão do sujeito de direito, “a ideia de um sujeito livre em suas escolhas, o 

sujeito do capitalismo” (ORLANDI, 2015, p. 49). 

 Esse sujeito de direito é o mesmo sujeito das minorias linguísticas, que se 

coloca na posição de ser repleto de deveres e direitos, porém é válido lembrar que ele 

“não é uma entidade psicológica, ele é feito de uma estrutura social bem determinada: 

a sociedade capitalista” (ORLANDI, 2015, p. 49). 
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 Por ser interpelado por essa sociedade capitalista, esse sujeito de direito é 

individualizado pelo Estado – por um processo fundamentalmente capitalista para que 

se possa governar – como sujeito de minorias linguísticas. 
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4 COOFICIALIZAÇÃO: um Acontecimento Discursivo 

 

Nesse capítulo, falar-se-á do político46, mas em um discurso que não será 

nomeado de político, é o discurso de cooficialização de línguas, portanto, de um objeto 

de lei, compreendido enquanto um objeto memorial, que movimenta a memória. 

As legislações de cooficialização de línguas retratam um acontecimento que se 

transfigura em político, que vai além do que é intencionado pelos falantes de línguas 

outras. “Nos estudos discursivos, não se separam a forma e o conteúdo e procura-se 

compreender a língua não só como uma estrutura mas sobretudo como 

acontecimento” (ORLANDI, 2015, p. 17). 

Nessa reflexão, trata-se dos falantes de línguas de minorias, aquelas línguas 

não reconhecidas, não oficiais, que buscam da sociedade apoio no sentido de 

solucionar essa diferença linguística, compreendida como problema. No caso, 

almejam o direito à língua, a sua língua, e isso é por eles reivindicado. Isso acontece 

no momento em que, após a redemocratização do país, instauram-se acordos 

internacionais que promovem e garantem direitos às minorias, dos quais o Brasil 

passa a ser signatário. Normas internacionais que vão de encontro ao que é chamado 

de Direitos Humanos, na preservação, conservação e promoção de línguas outras, 

que encetam legislações internas (nacionais) que vão de encontro a essas questões. 

Como se sabe, isso não é indiferente ao modo como serão interpretados, pelo Poder 

e pela sociedade, os sujeitos e os sentidos, que estão sendo produzidos nesse 

procedimento de cooficialização de línguas outras. 

Então, a cooficialização de línguas, em âmbito nacional, é o objeto da análise 

proposta neste trabalho. É um procedimento que ocorre apenas em âmbito municipal, 

por atos do legislativo, ou seja, dos vereados, na Câmara do município, que 

apresentam a proposta, deliberam e a instituem. 

Esse gesto no procedimento de institucionalização das leis de cooficialização 

de línguas diz algo muito interessante, pelo ponto de vista discursivo: o de que existe 

um movimento cristalizado, sobre esse acontecimento, que o politiza e que faz parte 

                                                           
46 Como aduz Orlandi (2015, p. 84), “Certamente o fato de um discurso ser político, estabelece um seu 
regime e validade e cabe ao analista detectar essa ordem, esse regime. Mas ele não o faz pela 
classificação a priori – discurso político – mas pela observação de seu funcionamento. Discursos, a 
priori, não tidos como políticos, podem estar funcionando como tal”. 
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do imaginário – dos falantes de línguas minoritárias – que circula já significado nesse 

discurso. 

Portanto, é interessante a compreensão acerca do acontecimento e do saber 

que se constituem, por essa institucionalização, nessa legitimação dos processos de 

cooficialização de línguas outras, no Brasil, como, também, pelos direitos linguísticos 

que são delimitados, repetidos e silenciados, além das injunções e dos apagamentos 

que resultam desse procedimento, que é de política linguística, ao se pensar sobre 

como esse processo de cooficialização está sendo significado nos documentos que o 

legitima e sobre os efeitos de sentidos que estão sendo produzidos por esse 

acontecimento. 

Um acontecimento não é como algo milagroso, que do nada caiu do céu, que 

surge do zero. Michel Pêcheux (2015), em sua obra “O Discurso – estrutura ou 

acontecimento”, explica que 

 

Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um 
aerólito miraculoso, independente das redes de memória e dos trajetos 
sociais nos quais ele irrompe, mas de sublinhar que, só por sua 
existência, todo discurso marca a possibilidade de uma 
desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso 
é o índice potencial de uma agitação nas filiações e um trabalho (mais 
ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo 
modo atravessado pelas determinações inconscientes) de 
deslocamento no seu espaço: não há identificação plenamente bem 
sucedida, isto é, ligação sócio-histórica que não seja afetada, de uma 
maneira ou de outra, por uma “infelicidade” no sentido perfomativo do 
termo – isto é, no caso, por um “erro de pessoa”, isto é, sobre o outro, 
objeto da identificação (PÊCHEUX, 2015, p. 56). 

 

Desta maneira, é válido observar como o acontecimento da institucionalização 

de línguas outras, ou seja, o processo de cooficialização se constitui no cenário 

nacional. Para isso, questiona-se: que acontecimento é este? 

Para este estudo discursivo, acontecimento é entendido como ponto no qual 

um discurso, nesse caso a cooficialização de línguas, irrompe com a estrutura que 

vigora, aqui, a de única língua soberana, oficial, e instaura outro processo discursivo, 

enquanto um processo de produção de sentidos que é decisivo para a formação de 

sentidos outros, nesse caso o da identidade linguística nacional reivindicada por 

grupos de minorias, o da garantia do direito à (sua) língua. Por esse acontecimento, 

se inaugura outra forma de dizer à língua, estabelecendo um lugar de onde outra rede 

de dizeres possíveis insurge, nessa questão: o dizer o direito à língua. 
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Élcio Fragoso (2001) define a noção de acontecimento explicando que: 

 

um acontecimento não se dá numa ordem sequencial, contínua; um 
acontecimento, então, irrompe, não na forma de uma descoberta ou 
de um novo pensamento que nasceu '"gratuitamente" na consciência 
dos homens, mas como diferenças que se instalam em relação ao que 
já foi dito antes neste espaço de memória especifico. São estas 
manifestações que emergem, sob determinadas condições e num 
momento específico, que estamos chamando de acontecimento 
(discursivo) (FRAGOSO, 2001, p. 29). 

   

 Esse conceito fino, em Análise de Discurso, é trazido por Zoppi Fontana, ao 

citar a definição de Pêcheux em seu texto, ao dizer que 

 

A partir da definição de Pêcheux do acontecimento discursivo como o 
“ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”, insistimos no 
impacto sobre os processos discursivos de um elemento histórico 
descontínuo e exterior que afeta a memória produzindo ruptura e 
deslocamentos [...] (PÊCHEUX, 1983, p. 17, apud ZOPPI FONTANA, 
2014, p. 29). 

  

 Enquanto resultado do acontecimento discursivo afetado pela memória, essa 

ruptura é compreendida no momento em que o real da língua e o real da história se 

encontram, como explica Fontana (2014).  

 

o acontecimento discursivo como lugar material onde o real da língua 
e o real da história se encontram produzindo uma ruptura, uma 
interrupção e uma emergência nas relações de continuidade definidas 
pelos rituais enunciativos que conformam as práticas discursivas na 
sua historicidade (ZOPPI FONTANA, 1997, apud ZOPPI FONTANA, 
2014, p. 29). 

  

 Pelo objeto dessa discussão, a enunciação que se observa é a de direito à 

língua, enquanto manifestação de igualdade, positivada em legislações especiais, que 

é uma prática discursiva de grupos minoritários, que se compreende pelas práticas 

ideológicas e pela historicidade. Essa historicidade, como bem é definida por Eni 

Orlandi (2015, p. 66), “é o acontecimento do texto como discurso, o trabalho dos 

sentidos nele” (ORLANDI, 2015, p. 66). Portanto, a esta pesquisa, não é interessante 

o rastreamento dos dados históricos, mas, sim, tentar compreender como os sentidos 

outros, em relação às questões de línguas/linguagens, são/foram produzidos pela 

institucionalização dessas línguas outras, por meio de leis, por isso é importante à 
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compreensão da historicidade nessa relação constitutiva entre a linguagem e a 

história, nas instituições de línguas. 

Observa-se, então – recorrendo a Análise de Discurso, objetivando a 

compreensão de como o objeto simbólico produz outros efeitos de sentidos e como 

ele está investido de significado para e por sujeitos nesses acontecimentos – que: 

 

I. No século XVIII, a Língua Portuguesa se tornou a única língua 

permitida e obrigatória, com a aplicação do Diretório dos Índios47 no 

ano de 1758. Instrumentos normativos como esse eram recorrentes 

no período colonial; 

II. No século XIX, mais precisamente em 07 de setembro de 1822, o 

Brasil se declarou independente48 de Portugal, porém se manteve 

governado pelo príncipe regente, coroado Imperador D. Pedro I49. 

III. No mesmo século, em 1889, ocorreu, no Brasil, a proclamação da 

república, no dia 15 de novembro – que pôs fim à soberania do 

Imperador D. Pedro II. 

 

Ao se compreender pela perspectiva da Análise de Discurso, a história como 

organizada a partir das relações de poder e ligada às práticas sociais e não à 

cronologia, percebe-se que esses acontecimentos eram atravessados por discursos 

outros, de diferentes ideologias, e por formações discursivas outras, que 

compreendiam que a língua deveria ser una, homogênea, uma língua significada 

enquanto civilizada. 

 

Desde o início, no século XVI, certamente pelo fato de que a língua 
falada no Brasil era re-significada em relação ao que se falava em 
Portugal, produziram-se aqui novos sentidos por novos sujeitos (ainda 
não bem discerníveis entre os portugueses, os índios e os mestiços) 

                                                           
47 Política do Marquês de Pombal que vislumbrava incorporar os índios à sociedade dos brancos e isso 
constituía efeitos de sentidos à língua nacional. 
48 É interessante ler uma observação feita por Orlandi (1997, p. 8), em Relatos n.º 4, de junho de 1997, 
no texto “O ESTADO, A GRAMÁTICA, A AUTORIA”, ao referir que “Com a independência, em 1822, o 
Estado brasileiro se estabelece e a questão da língua se evidencia. Um exemplo disto é o fato de que, 
em 1826, já se coloca a discussão, a partir de um projeto proposto no Parlamento, portanto a nível do 
poder constituído, de que os diplomas dos médicos devem ser regidos em “linguagem brasileira”. Nos 
anos que se seguem e com a vinda da República tanto o Estado como a questão da língua brasileira 
se configura mais decididamente e o período de que acabamos de falar, o da emergência das 
gramáticas no século XIX, atesta o vigor dessa época e dessa relação: língua e Estado se conjugam 
em sua fundação”. 
49 Trata-se do processo que criou oposição entre o Reino do Brasil e o Reino de Portugal. 
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que iam constituindo a sociedade brasileira. Mas a legitimidade dessa 
sociedade com suas instituições próprias, com sua língua, seu saber 
e seu poder político (a Independência e depois a República) é 
elaboração particular ao século XIX (ORLANDI, 1997, p. 7). 

 

Outros acontecimentos, engendrados por formações discursivas outras, como 

a independência política do país, elucidam diferentes sentidos em relação à 

língua/linguagem nacional sendo constituídos. Têm-se, como exemplo, os observados 

em trabalhos de Élcio Aloisio Fragoso50, que tratam sobre a constituição da língua 

nacional, por meio da literatura brasileira e a gramatização brasileira no século XIX. 

No século XX, parte-se dos movimentos em favor da promoção e preservação de 

línguas, pós a redemocratização do país, que posteriormente resultam no século XXI, 

nos processos de cooficialização de línguas, em esfera municipal. A partir do 

momento em que se inicia todo esse procedimento de cooficialização, que leva a uma 

ruptura, se dão os efeitos de sentidos resultantes desse acontecimento discursivo, 

que é histórico e político no processo de cooficialização de línguas e de 

institucionalização delas. 

Sobre esse acontecimento, se faz importante observar os trabalhos de 

Rosângela Morello sobre as questões de leis e de documentos que se referem ao 

processo de cooficialização de línguas no Brasil, que possuem como objetivo, entre 

outras, possibilitar uma compreensão histórica desse fato, que é político e social, no 

país. Morello (2015), por exemplo, explica que a Lei n.º 145, de 11/12/2002, 

materializa a primeira política municipal de cooficialização de línguas e, com essa 

materialização, abre uma via jurídica para o (re)conhecimento de outras línguas 

brasileiras, instituindo, por meio dessa ação, uma nova/outra jurisprudência. 

Então, por que esse acontecimento – o de cooficialização de línguas outras – 

no século XXI? Ao se considerar que, na Análise de Discurso, todo fato ou 

acontecimento histórico significa e precisa ser interpretado e que é pelo discurso que 

a história deixa de ser meramente evolutiva, como conceitua Eni Orlandi (1998, p. 9), 

ao explicar que:  

 

a história não é cronologia, não é evolução, nem relação de causa-
efeito, mas filiação, produção e mecanismos de distribuição de 

                                                           
50 Fragoso, Élcio Aloisio. O discurso da estilística na história da produção gramatical e na constituição 
da língua nacional, de 2006 e A relação entre língua (escrita) e literatura (escritura) na perspectiva da 
história da língua no Brasil, de 2001. 

http://repositorio.unicamp.br/browse?type=author&value=Fragoso%2C+%C3%89lcio+Aloisio&value_lang=pt_BR
http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/270668
http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/270668
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sentidos. A interpretação, em suma, como veremos é função da 
historicidade (ORLANDI, 1998, p. 9). 

  

Então, por todo esse gesto de interpretação, pela historicidade, observa-se que 

a possibilidade desse acontecimento se dá nesse século, pelas diferentes formações 

discursivas nas quais se inscrevem os sujeitos falantes das línguas consideradas não 

civilizadas, por meio de movimentos sócio-históricos e políticos que colocaram o 

sujeito em outra posição, que o faz resistir a coerção, imposta pela lei, à língua oficial, 

resistência que resulta desse acontecimento e que é ideológica, ao se compreender 

o imaginário que atua nessa relação do sujeito, afetado pelo real da história, com a 

linguagem. 

 

Ao se propiciar a tomada em consideração do imaginário na relação 
do sujeito com a linguagem, dá-se um novo lugar à ideologia e 
compreende-se melhor como se constituem os sentidos, colocando-
se na base da análise a forma material: acontecimento do significante 
em um sujeito afetado pelo real da história. Acontecimento que se 
realiza na/pela eficácia da ideologia (ORLANDI, 2015, p. 94). 

 

Resistência que o (re) significou na e pela língua, porém a partir do momento 

em que a língua outra, desse sujeito que resiste, passa a ser cooficializada, ele se 

desloca da posição de resistência e se submete à coerção que é imposta pelo Estado, 

que produz, assim, outros sentidos. Desta maneira, ao passo em que línguas são 

cooficializadas, deslocam-se sentidos, que rompem com as maneiras que significam 

as línguas outras, que antes eram apagadas pela Língua Portuguesa, pelas relações 

de força e poder, pelo político. 

Observa-se, por esse acontecimento, que essas legislações se configuram por 

meio de um direito à língua com a produção normativa, que as institucionalizam e as 

legitimam, não em âmbito nacional, mas, sim, municipal, pelas Câmaras de 

vereadores, que têm a função de autoria dessas normas cooficializadoras de línguas 

outras. 
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PARTE III – DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

........................................................................................................................................ 

 

o dispositivo analítico pode ser diferente nas diferentes tomadas que 
fazemos do corpus, relativamente à questão posta pelo analista em 
seus objetivos. Isto conduz a resultados diferentes (ORLANDI, 2015, 
p. 62). 
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1 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Algumas legislações homologadas, publicadas e vigentes no Brasil, a partir do 

início do século XXI, no período que compreende os anos de 2002 a 2015, que 

legislam sobre a cooficialização de outras línguas, consideradas de minorias, em 

território nacional, compõem e especificam o corpus da presente pesquisa. As 

legislações já são interpretações e esse gesto de interpretação é ideológico. Busca-

se compreender o gesto de interpretação que já está posto ali, que é evidente, que é 

o efeito de sentido. As leis constituem uma materialidade, isso significa que já existe 

uma ideologia materializada ali, como efeito de sentido, que, também, é ideológico. 

Essas legislações não consistem em um conteúdo que se deve aprender, não 

se pretende uma análise de conteúdo, de algo que se deve saber. Elas já são 

interpretações, isto é, já existe um gesto de interpretação, que é ideológico. Essa 

interpretação está investida em sua materialidade. Assim questiona-se: que 

interpretação está materializada nesse discurso? Não se pretende ficar na evidência 

da(s) lei(s), mas entender a interpretação que produz essa evidência pela ideologia, 

que é o funcionamento do discurso. A evidência que estas legislações colocam em 

funcionamento é justamente a de igualdade, a de direito garantido em termos 

linguísticos, a de (co-)oficialidade da língua. 

O recorte proposto possibilita e instrumentaliza a discussão acerca do processo 

de cooficialização de línguas no Brasil, enquanto prática discursiva, que constitui a 

materialidade que significa o direito à língua, além de colocar questões que 

evidenciam essas legislações enquanto instrumentos linguísticos. 

 Permite, também, refletir sobre os discursos dessas práticas ideológicas e 

entender o conceito de gramatização (para fins de uma compreensão do que se 

pretende em relação a essa pesquisa), como “o processo que conduz a descrever e 

a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares 

de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário” (AUROUX, 2014, p. 65). 

Posto que as legislações descrevem e instrumentam, além de (de)limitarem, 

línguas em uma nação, questiona-se: seria esse um outro instrumento possível de 

gramatização? Visa-se com isso, pensar como a língua está instrumentalizada hoje. 

No início do século XXI observa-se um acontecimento discursivo, que rompe 

com o modelo político linguístico, que o (re)configura e o (re)significa, além de colocar 

em evidência a presença do político na linguagem, que interpela o indivíduo ocupante 
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de uma posição que fala uma língua e não outra. Fala-se aqui, do processo de 

cooficialização de línguas no Brasil, que se legitima e se institucionaliza por meio de 

legislações, especialmente em âmbito municipal. Legislações que se configuram na 

intersecção de um direito à língua, fato que se materializa em outras 

normas/legislações e que produzem outros sentidos para os estudos gramaticais e 

normativos de línguas. Ou seja, a cooficialização de línguas leva o Estado, por 

pressão das minorias, a constituir outras gramáticas, além da obrigatoriedade no 

ensino dessas línguas outras a seus falantes. Discorre-se de um processo de 

resistência. 

Em sua tese, Carolina María Rodríguez Zuccolillo (2000) faz uma pesquisa, 

pelo viés discursivo, acerca dos estudos feitos sobre o Guarani no Paraguai e sobre 

como naquele país ocorreu a adoção, como oficial, da língua indígena pela colônia e 

depois pela nação, tendo como objeto de pesquisa os discursos nacionalistas sobre a 

língua guarani no Paraguai. Nele, a autora busca compreender e analisar os discursos 

que sustentaram as políticas, considerando o papel que o simbólico, em seu trabalho, 

desempenha em toda prática social e política. 

Já no Brasil, pela instituição do Diretório dos Índios, em meados do século XVIII, 

por exemplo, observa-se outro movimento, um acontecimento diferente do que é 

percebido pelos estudos de Rodríguez (2000), sobre a língua oficial no Paraguai. No 

Brasil a única língua permitida e obrigatória é a Língua Portuguesa, ou seja, há aí a 

imposição da língua do colonizador, que silencia línguas outras. Movimento que se 

perpetua e se percebe até finais do século XX, quando há a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que ratifica a dominância da 

Língua Portuguesa em seu discurso presente no artigo 13, porém abre espaço em 

seu artigo 231 para o reconhecimento de direitos culturais e linguísticos, o que já 

desloca sentidos sobre a oficialidade da língua. 

Esse deslocamento se evidencia – compreendido aqui como um acontecimento 

discursivo – no início do século XXI, quando se tem a promulgação de leis que 

garantem o direito à língua. 

A forma do discurso de direito à língua, de maneira geral, e a metalinguagem 

que aí designará a oficialidade de línguas no Brasil, de forma especifica, deverá 

encontrar nestes três momentos (dos séculos XVIII, XX e XXI), fortes determinações. 

Determinações essas, que em seus efeitos, quanto à questão examinada nesta 

pesquisa, articulam-se tanto à imposição linguística realizada e suas modificações ao 
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longo do tempo, quanto às garantias linguísticas que as legislações vigentes sobre 

línguas comportam. 

 Ante esse eixo analítico e pelo período considerado (para este estudo), as leis 

que serão trabalhadas podem ser reunidas em subgrupos, correspondendo cada uma 

à maneira como, predominantemente, as legislações analisadas dispõem sobre a 

diversidade linguística no país. A partir dessa repartição ao longo do tempo, as formas 

metalinguísticas que são aqui objeto de análise, se concentram de modo significante 

em leis do início do século XXI, até seu ano de 2015. Portanto, é de algumas 

legislações desse período que se tratará nesta pesquisa, porém é interessante se 

observar o rol normativo que já existe acerca desse procedimento, a saber: 

 

 Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS; 

 Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, 

de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 dezembro de 2000; 

 Lei nº 145 de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a cooficialização de 

Nheengatu, Tukano e Baniwa no município de São Gabriel da Cachoeira, AM; 

 Lei nº 210 de 31 de outubro de 2006, que regulamenta a cooficialização de 

Nheengatu, Tukano e Baniwa no município de São Gabriel da Cachoeira, AM; 

 Lei nº 987 de 27 de julho de 2007, que dispõe sobre a cooficialização da Língua 

Pomerana no município de Pancas, ES; 

 Lei nº 510 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre a cooficialização da Língua 

Pomerana no município de Laranja da Terra, ES; 

 Lei nº 1.136 de 26 de junho de 2009, que dispõe sobre a cooficialização da 

Língua Pomerana no município de Santa Maria de Jetibá, ES; 

 Lei nº 671 de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a cooficialização da 

Língua Pomerana no município de Vila Pavão, ES; 

 Lei nº 2.356 de 10 de outubro de 2011, que dispõe sobre a cooficialização da 

Língua Pomerana no município de Domingos Martins, ES; 

 Lei nº 2.615 de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre a cooficialização 

da Língua Talian em Serafina Corrêa, RS; 
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 Lei nº 3.473 de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre a cooficialização da 

Língua Pomerana no município de Cangaçu, RS; 

 Lei nº 3.180 de 27 de abril de 2015, que dispõe sobre a cooficialização da 

Língua Talian no município de Flores Cunha, RS. 

 Lei nº 2.251 de 1º de setembro de 2010, que dispõe sobre a cooficialização da 

Língua Alemã como complementar no município de Pomerode, SC; 

 Lei nº 211 de 04 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a cooficialização das 

Línguas Wapichana e Macuxi no município do Bonfim, RR; 

 Lei nº 281 de 25 de março de 2015, que dispõe sobre a cooficialização das 

Línguas Wapichana e Macuxi no município de Cantá, RR. 

 

Cabe lembrar, nesse momento de cooficialização de línguas, o antes, quando 

em 1757, o Marquês de Pombal, Sebastião Joseph de Carvalho Mello, deu 

publicidade ao Diretório dos Índios – um regimento que continha 95 artigos que 

expressavam aspectos da política sobre a administração dos povos no período 

denominado pombalino, em Grão-Pará e Maranhão51, assinado por D. José I 

Mendonça Furtado, rei de Portugal. Entre as políticas, destaca-se que tal documento 

normativo estabelecia a substituição da língua geral pela Língua Portuguesa, 

informando em seu 6.º artigo que 

 

6 Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as Nações, 
que conquistaram novos Domínios, introduzir logo nos povos 
conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável, que este é um 
dos meios mais eficazes para desterrar dos Povos rústicos a 
barbaridade dos seus antigos costumes; e ter mostrado a experiência, 
que ao mesmo passo, que se introduz neles o uso da Língua do 
Príncipe, que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a 
veneração, e a obediência ao mesmo Príncipe. Observando pois todas 
as Nações polidas do Mundo, este prudente, e sólido sistema, nesta 
Conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidaram os 
primeiros Conquistadores estabelecer nela o uso da Língua, que 
chamaram geral; invenção verdadeiramente abominável, e diabólica, 
para que privados os Índios de todos aqueles meios, que os podiam 
civilizar, permanecessem na rústica, e bárbara sujeição, em que até 
agora se conservavam. Para desterrar esse perniciosíssimo abuso, 
será um dos principais cuidados dos Diretores, estabelecer nas suas 
respectivas Povoações o uso da Língua Portuguesa, não consentindo 
por modo algum, que os Meninos, e as Meninas, que pertencerem às 
Escolas, e todos aqueles Índios, que forem capazes de instrução nesta 

                                                           
51 O Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém, compreendia os atuais Estados 
do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. 
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matéria, usem da língua própria das suas Nações, ou da chamada 
geral; mas unicamente da Portuguesa, na forma, que Sua Majestade 
tem recomendado em repetidas ordens, que até agora se não 
observaram com total ruína Espiritual, e Temporal do Estado (Diretório 
dos índios). 

 

Medidas como essas podem ser verificadas em diversos instrumentos52, de que 

se tem conhecimento, de injunção ao uso da Língua Portuguesa, durante esse 

período53, e de seu predomínio sobre as demais línguas. 

Essa injunção e esse predomínio de uma língua sobre a outra, que é histórico, 

resultaram na aparência de oficialidade da Língua Portuguesa, e garantiram a 

imposição da língua do colonizador sobre a do colonizado, “Ai se depreende a 

imposição da Língua Portuguesa como língua de cultura, como língua que tem história 

[...]” (MARIANI, 2001, p. 113). Fato este, que acabou sendo garantido por outros 

instrumentos jurídicos que se seguiram por séculos, caracterizando, assim, a situação 

linguística atual do Brasil, onde – quase que em sua totalidade – os habitantes falam 

a Língua Portuguesa, tida como oficial e de direito. As demais línguas, chamadas de 

línguas regionais/minorias, línguas indígenas, línguas de imigração, entre outras, 

ficaram limitadas apenas a seus grupos, ocupando o espaço de línguas secundárias 

e com menor importância, resultado de toda uma formação ideológica. 

 

A fim de especificar essa relação, descrevemos, com um certo 
detalhamento, o funcionamento de algumas técnicas de 
nacionalização implementadas durante o Estado Novo. 
Em uma tal “política de integração”, dentre as práticas atingidas pelas 
campanhas nacionalistas, o ensino primário foi alvo da maior atenção. 
O argumento para tal seleção foi o de iniciar a obra de nacionalização 
pela infância, para garantir no futuro as bases econômicas e 
ideológicas da consciência nacional (PAYER, 1999, p. 74). 

 

No final do século XX, percebe-se a instituição de políticas de oposição ao 

monolinguismo imposto, coercitivamente, pelos Estados. Esse acontecimento 

engendra em outro momento das questões linguísticas, no entremeio, do que aqui 

será chamado, de língua versus línguas, “A tensão produzida entre o ideal monolíngue 

                                                           
52 A título de curiosidade, durante o século XVIII, o Conselho Ultramarino de Évora promulgou diversos 
instrumentos com força de lei, que tratavam de questões referentes ao ensino de português aos índios, 
cita-se: ordens régias, diretórios, ofícios, provisões, édipos, entre outros. 
53 “Quando lemos a legislação portuguesa (cf. anexos LPL) referente a este período, podemos observar 
que um número expressivo de leis volta-se para a questão do ensino de português para os índios. 
Língua, conhecimento e religião estão indissociavelmente ligados, no entanto, simbolicamente, as 
línguas portuguesa e indígena valem de modos diferentes” (MARIANI, 2001, p. 110). 
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dos Estados e a diversidade efetiva em seus territórios [...]” (RODRÍGUES-ALCALÁ, 

2010, p. 127), que resulta em diversos tratados, pactos e acordos internacionais de 

promoção e preservação das línguas de minorias, dos quais o Brasil tem sido 

signatário. Dentre esses, destacam-se (os já citados) a Declaração Sobre os Direitos 

das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas 

(1992) e a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996), que são 

instrumentos jurídicos internacionais que abriram espaço, por força de lei, para a 

diversidade linguística. 

Com essa abertura, permitida pelo campo jurídico internacional, no início do 

século XXI percebeu-se um movimento em prol da reestruturação e do 

reconhecimento de línguas outras – aqui se trata das línguas do/no Brasil. 

Acontecimento este, que resultou na promulgação das diversas leis, vigentes, acerca 

da cooficialização das línguas, como garantia do direito à língua – anteriormente 

apresentadas. 

É nesse interstício (do início do século XXI, ao ano de 2015) que se busca 

discutir e refletir discursivamente sobre essas legislações de cooficialização de 

línguas no Brasil – que é tema ordinário nos discursos políticos e acadêmicos –, para 

tanto, questiona-se sobre: 

 

 Como é que a cooficialização está interpretada/significada nesses discursos? 

 Como esse rol de normas/leis podem se constituir como instrumentos 

linguísticos? 

 Compreendendo a Análise de Discurso como uma teoria da interpretação, que 

interpretação é esta, dada a essa prática de cooficialização de línguas? 

 Esses discursos estão inscritos em quais formações discursivas?  

 O que está (sendo) dito e o que está (sendo) silenciado? 

 Quais os sentidos que são evidenciados e os sentidos que são apagados por 

essas leis que cooficializam línguas? 

 O que está determinando esse discurso de diversidade linguística? 

 Quais as memórias, formações discursivas, que estão determinando a 

interpretação acerca da cooficialização de línguas no Brasil? 

 Quais são as condições de produção do discurso da cooficialização no século 

XXI? 
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 Qual efeito de evidência se constitui como único no discurso de cooficialização? 

 Qual funcionamento ideológico produz sentidos neste discurso, considerando 

a transparência aparentemente unívoca de sentidos no discurso de 

cooficialização? 

 Que formações discursivas/memórias discursivas estão determinando sentidos 

para esse discurso que se produz acerca cooficialização? 

 

A filiação dessa pesquisa já determina a posição desse trabalho. A proposta 

não é trazer explicações e nem resultados, mas, sim, questões, reflexões e formas de 

compreender que existem sentidos outros e, também, os efeitos de sentidos – e as 

mudanças inerentes que deles resultam – e as condições de produção desse discurso. 

A questão aqui é compreender os gestos de interpretação inscritos nessas 

legislações que estão colocados nessas legislações. 
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2 RECORTES PARA A ANÁLISE DE DISCURSO PROPOSTA 

 

 Como estabelecido no início, o corpus da presente pesquisa se constitui de 

legislações específicas, em vigor, que disponham sobre cooficializações de línguas 

no interior do Brasil. No entanto, pela característica da teoria da Análise de Discurso, 

compreende-se a impossibilidade de se determinar imediatamente o que pertence ou 

não ao corpus, e que essa determinação (do que vem a ser, ou não, o corpus) é um 

processo de construção próprio do gesto de análise, “a construção do corpus e a 

análise estão intimamente ligadas: decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca 

de propriedades discursivas” (ORLANDI, 2015, p. 61). 

A definição dos recortes do corpus da pesquisa foi feita a partir do 

conhecimento e da leitura das legislações que versam sobre a temática estabelecida, 

acerca das cooficializações de línguas no Brasil. Portanto, foi escolhido o período do 

século XXI, com legislações de 2002 a 2015, brasileiras, porque são dispositivos 

jurídicos que instituem línguas outras e que se evidenciam muito propícias às 

questões de minorias, de direitos, de igualdades, de injunções, além de mostrarem as 

relações hierarquizantes e as de força e poder, diretamente relacionadas ao jurídico, 

por meio do legislativo, que permite a compreensão dessas legislações enquanto 

instrumentos linguísticos, que constituem uma materialidade discursiva. 

As perguntas que foram feitas, já são formuladas a partir do referencial teórico 

ao qual à pesquisa se filia, ou seja, já há um gesto de interpretação ao selecionar este 

ou aquele recorte para análise. 

 Ao buscar explicitar o objetivo da pesquisa, o elemento de alcance mais amplo 

das condições de produção, que propiciou a indicação do recorte das legislações, foi 

a necessidade de ter marcadas, nas abordagens tomadas para análise, essas 

questões de direito e deveres, igualdade e diferenças, entre as línguas, nos processos 

de cooficialização de línguas, garantidos/permitidos, ou não, por instrumentos 

jurídicos. 

Igualmente, ao compreender o que ensina Orlandi (2015) sobre o discurso ser 

o lugar do trabalho da língua e da ideologia, por entender ainda que, como todos 

outros discursos, o discurso da cooficialização de língua, também, é político, por 

estabelecer um regime, uma ordem, busca-se, aqui, pela posição de analista, 

descrever essa ordem do regime estabelecido pelo discurso de direito à língua. 
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E na busca da reflexão acerca do funcionamento ideológico do discurso da 

cooficialização, anteferiu-se, além do elemento de alcance mais amplo das condições 

de produção, compreender os discursos autoritário, polêmico e lúdico, com ênfase ao 

penúltimo – porque ele se divide entre paráfrase e polissemia – ao se considerar o 

que é explicado por Orlandi (2015, p. 86) “não há nunca um discurso puramente 

autoritário, lúdico ou polêmico. O que há são misturas, articulações de modo que 

podemos dizer que um discurso tem um funcionamento dominante autoritário, ou 

tende para o autoritário (para a paráfrase) etc.”. Justamente por se observar nas 

legislações analisadas a paráfrase. 

Essas tipologias e relações entre os discursos são assim definidas pela autora, 

enquanto: 

 

a. discurso autoritário: aquele em que a polissemia é contida, o 
referente está apagado pela relação de linguagem que se estabelece 
e o locutor se coloca como agente exclusivo, apagando também sua 
relação com o interlocutor; 
b. discurso polêmico: aquele em que a polissemia é controlada, o 
referente é disputado pelos interlocutores, e estes se mantêm em 
presença, numa relação tensa de disputa pelos sentidos; 
c. discurso lúdico: aquele em que a polissemia está aberta, o 
referente está presente como tal, sendo que os interlocutores se 
expõem aos efeitos dessa presença inteiramente não regulando sua 
relação com os sentidos. 
[...] 
é importante dizer que as denominações lúdico, autoritário, polêmico 
não devem levar a pensar que se está julgando os sujeitos desses 
discursos; não é um juízo de valor, é uma descrição do funcionamento 
discursivo em relação a suas determinações histórico-sociais e 
ideológicas (ORLANDI, 2015, p. 85). 

  

 A ênfase dada ao discurso polêmico, para as análises, resulta da compreensão 

de que todo o funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos 

parafrásticos e processos polissêmicos. 

Pelas questões, é por ele (o discurso polêmico), que se pode observar como a 

tensão constitutiva do direito à língua é forjada nos procedimentos de cooficialização 

de línguas. Porém, pelas relações possíveis (articulações de modo, uma vez que 

nenhum discurso é puro), considera-se ainda o discurso autoritário, na análise, porque 

nele o movimento da tensão do discurso de cooficialização se transforma em 

proibição, por tender mais para a paráfrase, e, também o discurso lúdico, onde se 
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observa o movimento da tensão mais dissolvido, por tender mais à polissemia. Assim, 

caracteriza-se aqui o Discurso de Direito à língua. 

 Na análise proposta, os textos são considerados como fato discursivo e não 

apenas como dados linguísticos. De acordo com Suzy Lagazzi 

 

Uma determinada marca linguística não é exclusiva de um único ‘tipo’ 
de discurso, podendo repetir-se nas mais diversas situações de 
Linguagem. No entanto, um determinado funcionamento dessa marca 
será exclusivo de certas condições de produção. Uma mesma marca 
só apresentará o mesmo funcionamento em diferentes situações de 
linguagem, se as condições de produção ‘gerais’ e ‘específicas’ forem 
semelhantes nessas situações. A Análise de Discurso permite, partir 
das marcas, já que a generalização a partir das marcas leva ao 
apagamento da polissemia, ao apagamento dos vários 
funcionamentos possíveis, privilegiando apenas um (LAGAZZI, 1987, 
p. 49). 

 

Isso é o que diferencia a Análise de Discurso, aqui, proposta, da Análise 

Linguística, por se trabalhar com as propriedades discursivas e não apenas com as 

marcas formais. Busca-se, assim, a relação língua-exterioridade, ao referir a língua à 

história para que signifique. 

 

As marcas formais, em si, não interessam diretamente ao analista. O 
que lhe interessa é o modo como elas estão no texto, como elas se 
“encarnam” no discurso. Daí o interesse do analista pela forma-
material que lhe permite chegar às propriedades discursivas 
(ORLANDI, 2015, p. 88-89). 

 

Então, para o gesto de análise, foram selecionadas algumas leis, enquanto 

situações de linguagem, a fim de uma representação abrangente do corpus definido. 

Para tanto, houve a escolha de três legislações sobre cooficialização de línguas, entre 

as homologadas, publicadas e vigentes, no século XXI, em âmbito municipal. Dentre 

as legislações tem-se: a Lei nº. 145 de 11 de dezembro de 2002, de São Gabriel da 

Cachoeira/AM; a Lei nº 211 de 04 de dezembro de 2014, de Bonfim/RR e a Lei nº 510 

de 27 de junho de 2008, de Laranja da Terra/ES. A escolha desse recorte e dessas 

leis especificamente, faz-se justamente por querer trazer para análise a primeira lei 

cooficializadora (de 2002) de línguas e a mais recente lei (de 2014), e uma legislação 

(de 2008) que se fez no meio, no interstício de seis anos, desse período. 
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 Visto que as condições de produção, que constituem o discurso analisado, 

funcionam de acordo com certos fatores, marcas diferentes evidenciaram-se nas 

análises. 
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TEXTO 1: Lei sobre a cooficialização das Línguas Nheengatu, Baniwa e Tukano 

de São Gabriel da Cachoeira 54 

 

Lei nº. 145 de 11 de dezembro de 2002 

 

Dispõe sobre a cooficialização das Línguas Nheengatu, Tukano e Baniwa, à Língua 
Portuguesa, no município de São Gabriel da Cachoeira/Estado do Amazonas 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM 

 

FAÇO saber a todos que a Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira/Estado do 

Amazonas decretou a seguinte: 

 

LEI: 

 

Art. 1°. A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federal do Brasil. 

 

Parágrafo Único - Fica estabelecido que o município de São Gabriel da 

Cachoeira/Estado do Amazonas, passa a ter como línguas cooficiais, o Nheengatu, o 

Tukano e o Baniwa. 

 

Art. 2°. O status de língua cooficial concedido por esse objeto, obriga o município: 

 

§1°. A prestar os serviços públicos básicos de atendimento ao público nas repartições 

públicas na língua oficial e nas três línguas cooficiais, oralmente e por escrito: 

 

§2°. A produzir a documentação pública, bem como as campanhas publicitárias 

institucionais na língua oficial e nas três línguas cooficiais. 

 

                                                           
54 “Em 2002, o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, cooficializou três das línguas 
faladas no seu território a partir de uma lei ordinária da Câmara de Vereadores: o Baniwa, o Nheengatu 
e o Tukano, criando assim uma via nova e uma nova tecnologia social para o reconhecimento do 
multilinguismo brasileiro. 
A partir de então, quinze outros municípios de sete estados brasileiros seguiram os seus passos” 
(MORELLO, 2015, p. 9). 
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§3°. A incentivar a apoiar o aprendizado e o uso das línguas cooficiais nas escolas e 

nos meios de comunicações. 

 

Art. 3°. São válidas e eficazes todas as atuações administrativas feitas na língua oficial 

ou em qualquer das cooficiais. 

Art. 4°. Em nenhum caso alguém pode ser discriminado por razão da língua oficial ou 

cooficial que use. 

 

Art. 5°. As pessoas jurídicas devem ter também um corpo de tradutores no município, 

conforme o estabelecido no caput do artigo anterior, sob pena da lei. 

 

Art. 6°. O uso das demais línguas indígenas faladas no município será assegurado 

nas escolas indígenas, conforme a legislação federal e estadual. 

 

Art. 7°. Revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 8°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira/Estado do 

Amazonas, em 11 de dezembro de 2002. 

 

DIEGO MOTA SALES DE SOUZA  

Presidente da Câmara Municipal 

 

Nessa situação de linguagem, o enunciador – Presidente da Câmara Municipal 

de São Gabriel da Cachoeira publica e dá vigência a um instrumento –, que passa a 

ser legislador, dispõe sobre a cooficialização das Línguas Nheengatu, Tukano e 

Baniwa, no município de São Gabriel da Cachoeira/Estado do Amazonas. 

Ao que concerne às correspondentes condições de produção, o legislador, 

como Presidente da Câmara, está em posição de comando, de autoridade instituída, 

mas, também, está na posição de representante do povo, indicado pelo povo, por 

outro lado está, ainda, na posição de povo, no momento em que legitima uma norma 

à qual também deverá se submeter. O sujeito legislador é: a) vereador enquanto 

autoridade instituída pelo Estado, na posição de presidente; b) é representante do 
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povo, enquanto político democraticamente eleito, e c) é povo, enquanto cidadão, 

nesse jogo de sentidos. 

Nessa atual formação social, na qual o poder se organiza de maneira 

hierárquica, baseado no que o jurídico define enquanto competência e atribuições, a 

partir de uma ação do legislativo, o legislador, o representante e o cidadão se colocam 

em simultaneidade. Isso constitui uma trialidade que tensiona a situação, pois ao 

mesmo tempo em que o sujeito legislador deve homologar e publicar legislações, que 

cabem a um presidente de Câmara executar, ele deve também se reportar ao povo 

enquanto seu representante direto – já que suas decisões não se fazem absolutas – 

e, ainda, se colocar na posição de cidadão, enquanto legisla para si, atos que serão 

coercitivos e injuntivos, que garantirão direitos, mas, também, deveres. 

Para além dessa trialidade, o legislador é mediador na relação conflituosa entre 

Estado – representantes do povo, representantes do povo – povo, povo – Estado, que 

ocupam posições hierárquicas distintas, que engendram em diferentes interesses. 

As leituras feitas dos recortes (R) da Lei em análise evidenciam as formas 

verbais como pistas principais: 

 

R1 - “Dispõe sobre a cooficialização [...]” 

 

R2 - “FAÇO saber a todos que a Câmara Municipal [...] decretou a seguinte:” 

 

R3 - “Art. 1°. A Língua Portuguesa é o idioma oficial [...]” 

 

R4 - “Fica estabelecido que o município [...] passa a ter como línguas cooficiais, o 

Nheengatu, o Tukano e o Baniwa” 

 

R5 - “O status de língua cooficial concedido por esse objeto, obriga o município: [...]” 

 

 “Dispõe” é um verbo que evidentemente funciona de modo autoritário no 

discurso. A determinação da Lei N.º 145 coloca em evidência o poder atribuído a ela, 

enquanto instrumento jurídico. Não se diz o motivo que se dispõe, apenas que ela 

está a dispor. Tem-se, apenas, a decisão do que é disposto, do que é tratado na letra 

da lei, não se alcança, porém, porque a decisão constante nessa lei foi tomada. 
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Se pela letra da lei algo/alguma coisa foi disposta almeja-se, pela progressão 

discursiva, que ela fatalmente aconteça, que a letra dessa lei seja cumprida e 

respeitada e que seja posta em prática, realmente. 

Sendo assim, nesse caso, a forma do verbo “fazer” que mantém a mesma 

direção (em que a letra da Lei que ordena – ela dispõe... ela faz saber...) do discurso 

é “faz”, compreendido que a letra da lei é que dispõe, no entanto, o legislador usa a 

forma verbal “faço saber”. Com isso, o jogo de dualidade da injunção é evidenciado. 

Por outro lado, “Faço saber” coloca em dúvida a continuidade de quem está injungindo 

sobre a questão da cooficialização, se a Lei ou a Câmara de Vereadores, na pessoa 

do Presidente, vinculando essa disposição a uma outra ação, pelo objeto/instrumento 

jurídico ([Ela] dispõe ... [Eu] faço saber). Observa-se ainda, que a forma “faço saber” 

segue a forma “decretou”, que coloca a um terceiro o poder de decisão, não é a lei 

[ela] quem decide e muito menos o presidente [eu], mas o coletivo, a Câmara. A 

dualidade desaparece, mas permanece a certeza de que povo se submete à força 

coercitiva da norma, enquanto materialização da decisão de um coletivo, e não aos 

autores da norma, porém essa norma é ato de quem a legisla, logo o legislador, isso 

é o efeito do ideológico nessa construção – fala-se de um sujeito que constitui seu 

discurso e o sentido de seu discurso, a partir da posição em que fala. 

No momento em que o legislador inicia a propositura da norma, para os efeitos 

normativos, em primeiro, alerta sobre a oficialidade da Língua Portuguesa, remetendo 

a ela o status de oficial, garantindo a ela o sentido de superioridade ao ratificar em 

seu primeiro artigo o que antes a própria norma maior (Constituição Federal de 1988) 

já firmava. Os direitos, às outras línguas, serão garantidos, mas em um status outro, 

com outras especificidades e prerrogativas. Fica evidente o efeito de aparência de 

oficialidade das outras normas, que não assumem essa posição, enquanto cooficiais. 

Não há, nesse primeiro artigo, nem menção aos direitos que serão garantidos às 

línguas Nheengatu, Tukano e Baniwa, já que a atenção se volta à questão da Língua 

Portuguesa enquanto oficial: “A Língua Portuguesa é o idioma oficial”. A forma verbal 

“é” funciona nessa configuração de maneira autoritária, expressa a certeza da Língua 

Portuguesa enquanto oficial e torna a igualdade, a outras línguas, mais difícil. Do 

mesmo modo que exclui a possibilidade de oficialidade de toda, e qualquer, língua 

outra. Assim, apesar de parecer que se trata de uma lei que garante isonomia entre 

as línguas, em suas defesas e promoções, à medida em que a enunciação afirma a 

oficialidade da Língua Portuguesa, funciona como uma forma de assegurar, a ela, que 
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continue nessa posição de oficialidade em relação às línguas outras, que, por sua vez, 

são tratadas como línguas individuais e de individuais. E essa relação acaba por ser 

uma possibilidade de jogar com os fatos: enquanto os falantes de línguas outras (de 

minorias), que estão preocupados em ter seus direitos e garantias resguardados em 

lei, observarem esse direito/garantia positivado em/na norma, não atentarão ao fato 

da Língua Portuguesa permanecer como oficial e obrigatória em todo o terreno 

nacional, mesmo com a (co-)existência dessa cooficialização. 

A expressão “Fica estabelecido” mostra a autoridade normativa, o poder 

injuntivo da lei, mas não desloca o sentido da oficialidade da Língua Portuguesa. “Fica 

estabelecido” mantém fechada, por ela mesma, a possibilidade de que algo/alguma 

coisa possa impedir a promulgação da legislação, relativizando, assim, a 

responsabilidade do legislador – “Fica estabelecido” se contrapõe a “eu estabeleço”, 

evidenciando uma posição outra, por uma menos categórica, mais amena, que na 

progressão discursiva divergiria, também, ao outro momento claramente autoritário: 

“passa a ter como línguas cooficiais”. 

Ao se observar essa construção, nota-se que ela se refere por uma elipse ao 

município São Gabriel da Cachoeira. Esse operador discursivo (a elipse) possibilita 

que as duas posições autoritárias possam juntar-se discursivamente, ao se textualizar, 

sem a evidência da contradição, mas por um retorno aos mesmos espaços do que foi 

dito. “Fica estabelecido que o município [...] passa a ter como línguas cooficiais [...]”. 

Aí aparece a tendência à paráfrase, pelas articulações como esse discurso funciona, 

dominantemente autoritário. “A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos 

espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado” 

(ORLANDI, 2015, p. 34). 

“Fica estabelecido” funciona, desta maneira, tanto no sentido de impedir uma 

oposição, por um gesto de antecipação, que poderia ocorrer pela homologação da 

norma, com relação ao ato autoritário de se estabelecer algo/alguma coisa, à 

sociedade, quanto no sentido de marcar a autoridade que lhe é imposta 

ideologicamente. Esse mecanismo de antecipação dispersa a oposição do outro, 

antes que ele a elabore para, desse modo, reivindicar uma posição nela ou 

descaracterizar a norma positivada. É o que Gadet e Pêcheux (2004, p. 23) 

denominam como “língua de madeira”, aquela língua codificada, inacessível, fechada. 
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A língua do direito representa, assim, na língua, a maneira política de 
denegar a política: espaço do artifício e da dupla linguagem, 
linguagem de classe dotada de senha e na qual para “bom 
entendedor” meia palavra basta. A língua do direito é uma língua de 
madeira (GADET e PÊCHEUX, 2004, p. 24). 

 

“Passa a ter” seguido do operador discursivo “como”, marca a realidade e 

concretiza o afirmado, sobre a autoridade estabelecida na relação de comando-

obediência, impedindo a oposição do outro. Ademais, o legislador continua a não 

explicar o que motivou a construção de tal instrumento normativo, as decisões que 

levaram à conclusão de se estabelecer línguas como cooficiais e o porquê dessas 

línguas (Nheengatu, Baniwa e Tukano) e não outras, nesse procedimento. Isso fica 

no implícito, no não-dito, mas que significa, que tem sentidos outros, pela letra da Lei. 

“Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali mas também em outros lugares, assim 

como com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as 

margens do dizer, do texto, também fazem parte dele” (ORLANDI, 2015, p. 28). 

Observa-se que a interlocução55 principal do legislador é com a população 

local, os munícipes, apesar das decisões dizerem respeito aos falantes de línguas 

minoritárias, especificamente Nheengatu, Baniwa e Tukano. O normal seria 

compreender a população local, nessa relação, enquanto na posição de poder, por 

ser maioria, por ter o poder do voto, o que possibilitaria o controle da situação, porém, 

o que se percebe é que nessa relação de força desigual o legislador, enquanto 

representante da Câmara, ocupa a posição de poder, o que lhe possibilita o controle 

da situação e, nisso, não deixa com que a população fale, a não ser por sua 

representação. Apaga-se, assim, a interlocução56 desses, que não podem se opor ao 

que pelo objeto é instituído, enquanto vontade do outro e (não) do povo. Marque-se o 

                                                           
55 Orlandi explica que “segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 
experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor “ouve” suas palavras. Ele 
antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem. Este mecanismo 
regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, segundo o efeito que 
pensa produzir em seu ouvinte. Este espectro varia amplamente desde a previsão de um interlocutor 
que é seu cúmplice até aquele que, no outro extremo, ele prevê como adversário absoluto. Dessa 
maneira, esse mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus efeitos sobre o interlocutor” 
(ORLANDI, 2015, p. 37). 
56 “Temos assim a imagem da posição sujeito locutor (quem sou eu para lhe falar assim?) mas também 
da posição sujeito interlocutor (quem é ele para me falar assim, ou para que eu lhe fale assim?), e 
também a do objeto do discurso (do que estou lhe falando, do que ele me fala?)” (ORLANDI, 2015, p. 
38). 



92 
 

“não” entre parênteses pela possibilidade que há em ser, ou não, a vontade do povo 

nessa relação e nessa formação, que é ideológica. 

“O status de língua cooficial concedido por esse objeto, obriga o município: 

[...]”, além de evidenciar a condição de não oficialidade das línguas outras e, sim, de 

subalterná-las em relação a que é tida como oficial, isso dado pelas palavras “status” 

e “concedido”, representa claramente a posição de interlocução principal atribuída aos 

munícipes, pela expressão “obriga o município”. Obrigar o município, implica em 

obrigar, necessariamente, os que nele vivem, ou seja, os munícipes, a sua população 

local. “Obriga o município” é claramente uma ordem e essa expressão marca a relação 

de comando-obediência nessa situação, de imposição de direitos/garantias a línguas 

de minorias, com deveres/obrigações a munícipes falantes de outras línguas (quer 

sejam maioria, ou minorias linguísticas não discriminadas na norma), que leva esses 

sujeitos a se relacionarem em um círculo de tensão, pela coerção da norma, porém 

devido à concepção fortemente liberal de que “cumprir a lei” é justiça, esse efeito de 

sentido é quebrado. Ao se dizer “obriga município”, ao invés de “obriga ‘o cidadão do’ 

município”, direciona-se a obrigatoriedade para um terceiro, à cidade, e não ao 

cidadão – que tem a impressão de não estar incluso nessa obrigatoriedade, quando, 

na verdade, a obrigatoriedade em se sujeitar à letra da lei é para ele, o cidadão –, por 

essa leitura discursiva, observa-se que esse não-dito é “como uma presença de uma 

ausência necessária” (ORLANDI, 2015, p. 32), na constituição de um discurso que 

amenize/atenue o aspecto injuntivo da norma. 

“Obriga o munícipio” é o reconhecimento de um direito especial a falantes de 

línguas de minorias, por parte de quem está no poder, é uma concessão dada pelo 

poder, porém não há mudança nas relações de forças. Configura parte do jogo de 

atenuação, uma vez que quando o legislador legisla em favor de falantes de línguas 

outras, ele exclui a resistência desses, pois, a partir daí o sujeito falante de língua 

outra passa a se submeter à coerção da norma e não mais a resisti-la, sai, por efeito 

de sentido, da posição de minoria. Além disso, o sujeito legislador, na posição de 

poder, decide o que será obrigado ao município, pela norma e exclui toda a liberdade 

dos munícipes em escolha, do que fazer ou deixar de fazer: a lei determina o que se 

pode ou não fazer. 

Esse momento em que o legislador, pela norma, dirige sua enunciação ao 

município, coincide com o momento em que é atribuído ao município toda a carga 

obrigatória do fazer/não fazer pela lei, pelos dizeres possíveis, dessa relação 
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parafrástica. O direito aos falantes de línguas outras foi garantido, mas por um 

instrumento ao qual não é possível a objeção por parte dos outros, já que a atenção, 

pela formação discursiva, está voltada totalmente para o direito dos falantes de 

línguas minoritárias. O espaço em potencial de interlocução continua, ao longo da 

norma, ao município (munícipes), com um rol de obrigações e garantias que se devem 

prestar aos falantes de línguas minoritárias, mas não todas: “Obriga o município”, ou 

seja, atribuir a carga ao município foi, antes de tudo, um ato de contradição. 

Observa-se, assim, pelos recortes dessa situação de linguagem, um jogo entre 

posições que se opõem umas às outras. Em uma das posições se percebe o sentido 

de garantir o direito à língua a outros, o que o leva a posição de interlocutor, sem, no 

entanto, falar por ele mesmo, mas pela letra da Lei, não assumindo para si, a palavra, 

para que outros não possam se opor ou reclamar, a ele, por garantias. Nesse caso, o 

Legislador, Presidente da Câmara, pela Câmara, já possui a decisão tomada – 

estando na posição de representante do povo –, portanto, a legislação não passa de 

um instrumento normativo de injunção, que garante a obrigação de fazer e impede o 

não fazer. Ele sabe que por intermédio desse instrumento, os falantes de Língua 

Portuguesa e de línguas outras (que não estão cooficializadas), colocam-se na 

posição de rendidos à letra da Lei. Dificulta assim a oposição a cooficialização. Dessa 

maneira, conter a oposição, o conflito, marca a tensão dessa relação de força e poder. 

Para isso, o legislador, atua em outra posição, a de que ouve, de que escuta, aos 

outros, nessa situação de linguagem, os falantes de Nheengatu, Tukano e Baniwa. 

As relações de força e poder possibilitadas pela hierarquia (histórica-

socialmente posta) remetem a posições diferentes os legisladores (representantes do 

povo) e os cidadãos (enquanto povo/município), atribuindo aos legisladores o poder 

da instituição da norma, logo, o poder da palavra, e ao povo a sujeição a ela. Constitui-

se, assim, entre esses que são heterogêneos, um processo de relações de 

linguagem(ns) que faz com que o direito à língua passe, obrigatoriamente, em um 

primeiro momento, pelos legisladores. O direito à língua está, desta forma, 

hierarquizado. 

 Cada um (legislador e cidadão) relaciona-se com o discurso, pela posição que 

ocupam e por ocuparem diferentes posições, que são de diferentes formações 

discursivas, legisladores e cidadãos distinguem sentidos na interlocução de seus 

enunciados. 
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 Esses enunciados funcionam por suas relações parafrásticas – como refere 

Orlandi (2015, p. 34) “Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo 

dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória” – e nelas se 

relacionam em formulações diferentes do que pode significar o “direito à língua”. 

Passa-se, novamente, aos recortes (R) da Lei nº. 145 de 11 de dezembro de 2002: 

 

R1 - “Dispõe sobre a cooficialização [...]” 

 

R2 - “FAÇO saber a todos que a Câmara Municipal [...] decretou a seguinte:” 

 

R3 - “Art. 1°. A Língua Portuguesa é o idioma oficial [...]” 

 

R4 - “Fica estabelecido que o município [...] passa a ter como línguas cooficiais, o 

Nheengatu, o Tukano e o Baniwa” 

 

R5 - “O status de língua cooficial concedido por esse objeto, obriga o município: [...]” 

 

Tal legislação trata da instituição de três línguas, enquanto cooficiais, no 

munícipio de São Gabriel da Cachoeira/AM. Percebe-se nela, pelos recortes, que 

mesmo por suas diferentes formas de dizer, (re)afirma-se a oficialidade da Língua 

Portuguesa, não desloca as línguas de minorias (Nheengatu, Tukano e Baniwa) de 

posição, mantém o efeito de sentido da língua oficial enquanto superior. Confere à 

língua sentidos pela injunção em se impor o seu uso e a prestação de serviços nela e 

por ela, e, ainda, silencia a resistência dos movimentos de minorias. 

 Retoma-se o recorte do artigo primeiro, por entender nele a relação do dito com 

o que não foi dito. Ao se dizer, nessa dada formação discursiva emergente, que a 

Língua Portuguesa é o idioma oficial, não se diz que outra língua também o é, ou que 

pode ser, como, também, não se diz outra coisa que poderia ser dita. Essa 

possibilidade, do dizer em ser outro, forma o que na Análise de Discurso é chamado 
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de família parafrástica, que é da parte do esquecimento57 número dois58, por ser da 

ordem da enunciação. 

A Língua Portuguesa não é o idioma oficial, ou, a Língua Nheengatu (ou 

Tukano, ou Baniwa) é o idioma oficial, esses outros dizeres possíveis delimitam a 

formação discursiva que intervém e, por isso, significam de modos outros. Enquanto 

analista, desse texto, interessa justamente isso 

 

tornar visível o fato de que ao longo do dizer se formam famílias 
parafrásticas relacionando o que foi dito com o que não foi dito, com o 
que poderia ser dito etc. Estes outros dizeres aí observados dão as 
delimitações das formações discursivas que intervêm, fazendo as 
palavras significarem de maneira x ou y (ORLANDI, 2015, p. 76). 

 

É interessante compreender que “A paráfrase representa assim o retorno aos 

mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer 

sedimentado”, de acordo com Orlandi (2015, p. 34). Esses retornos aos mesmos 

espaços e as possibilidades de outros significados partem das formações discursivas 

que marcam as posições desses dizeres, ou não dizeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Além desse esquecimento da ordem da enunciação, há “O outro esquecimento é o esquecimento 
número um, também chamado esquecimento ideológico: ele é da instância do inconsciente e resulta 
do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a 
origem do que dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos preexistentes” (ORLANDI, 2015, p. 
33). 
58 “O esquecimento número dois, que é da ordem da enunciação: ao falarmos, o fazemos de uma 
maneira e não de outra, e, ao longo de nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que 
o dizer sempre podia ser outro” (ORLANDI, 2015, p. 33). 
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TEXTO 2: Lei sobre a cooficialização da Língua Pomerana no município de 

Laranja da Terra 

 

Lei nº 510 de 27 de junho de 2008 

 

Dispõe sobre a cooficialização da Língua Pomerana, no município de Laranja da 

Terra, estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, Estado do Espírito Santo; Faço 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Língua Portuguesa é o idioma Oficial da República Federativa do Brasil. 

 

Parágrafo Único - Fica estabelecido que o município de Laranja da Terra, Estado do  

Espírito Santo passa a ter a Língua Pomerana como cooficial. 

 

Art. 2º - O status de língua cooficial concedido pela presente Lei, fica o município 

comprometido a: 

 

I – prestar os serviços públicos básicos de atendimento ao público, nas repartições 

públicas, na língua oficial e, de forma oral, dentro de suas possibilidades, também na 

língua cooficial; 

 

II – produzir as campanhas publicitárias institucionais na língua oficial e na língua 

cooficial; 

 

III – incentivar e apoiar o aprendizado e o uso da língua cooficial nas escolas e nos 

meios de comunicação. 

 

Art. 3º - São válidas e eficazes as atuações administrativas feitas somente na língua 

oficial, na forma da Constituição. 

 

Art. 4º - Em nenhuma situação os cidadãos laranjenses podem ser discriminados por 

razão do uso da língua oficial ou cooficial. 
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua data de publicação. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Laranja da Terra, 27 de Junho de 2008. 

 

CLÁUDIO PAGUNG 

Prefeito Municipal 

 

 Nessa situação de linguagem, desse/nesse texto legal, percebe-se a 

ocorrência, como previsto, da mesma forma legislativa de institucionalização de 

línguas, por meio da cooficialização, verificada na análise do texto 1. Porém, nele, a 

interlocução se dá entre o Prefeito do município de Laranja da Terra/ES e os cidadãos 

dessa municipalidade, o que traz em si, um gesto autoritário do executivo em impor a 

norma constituída e deliberada pelo legislativo. Ele, o Prefeito, é quem sanciona a 

legislação de cooficialização, após a aprovação de terceiros, a saber: a Câmara de 

Vereadores do município supracitado, que representam outros, nesse caso: o povo. 

No entanto, é ele (o Prefeito) quem tem a maior chance de conseguir uma maior 

subordinação à letra da norma, pela ideologia, devido à posição que ocupa, de 

prestígio que tem, ante ao povo, por ser, antes de tudo o seu legítimo representante 

eleito para a execução das atividades no âmbito municipal. 

O Prefeito se dirige ao povo e à Câmara, nessa relação59. No que se refere às 

relações de força e poder, ele se encontra, nessa situação, em uma posição favorável, 

na medida em que a Câmara é o grupo que tomou a decisão, da nova norma, que 

pode ser interpretada como positiva por uns e negativa por outros, dada as diferentes 

posições, as diferenças ideológicas. 

No que se refere a essas condições de produção, desta maneira, tem-se um 

sujeito que, dada a sua posição hierárquica no município, tem a segurança no seu 

direito de decretar, de fazer valer a letra da lei, de dizer o que o povo deve fazer, e 

                                                           
59 É interessante observar o que diz Orlandi (2015, p. 63) acerca do processo de enunciação ao referir 
“Justamente na análise do que chamamos materialidade linguística: o como se diz, o quem diz, em que 
circunstâncias etc. Isto é, naquilo que se mostra em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação 
(em que o sujeito se marca no que diz), fornecendo-nos pistas para compreendermos o modo como o 
discurso que pesquisamos se textualiza”. 
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dada à posição de poder que ocupa nessa rede de relações – que são institucionais 

– tem o seu direito/poder reafirmado. Na medida em que esse sujeito se confronta 

com os outros (o povo e a Câmara), ele se coloca numa posição moderada para se 

reportar a eles, uma vez que deseja obter apoio do povo e reconhecimento, ao mesmo 

tempo em que também, precisa do apoio da Câmara para decisões futuras, sem 

arriscar a sua posição de prestígio frente a todos. 

Essa relação caracteriza, nesse momento, a tensão no ato da decisão, 

percebida pela dependência ao(s) outro(s), no dizer essa lei. 

As formas verbais, que em grande parte repetem o que foi antes dito na 

primeira60 Lei de Cooficialização municipal61, indicam o percurso analítico a seguir. 

Retoma-se, para compreender esse gesto de repetição, na escrita das normas, que 

fica evidente durante a análise, o que diz Orlandi (2012, p. 70) ao referir que “algo que 

é uma constante nesse trajeto histórico-social da relação do homem com o simbólico 

e o político. É a questão da repetição, ou melhor, nesse caso, da reprodução”. Tais 

recortes das formas verbais são 

 

R1 - Dispõe sobre a cooficialização da Língua Pomerana [...] dá outras providências. 

 

R2 - Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

R3 - Art. 1º - A Língua Portuguesa é o idioma Oficial 

 

R4 - Fica estabelecido que o município [...] passa a ter a Língua Pomerana como 

cooficial. 

 

R5 - Art. 2º - fica o município comprometido a: 

 

                                                           
60 “Quando em São Gabriel da Cachoeira, município localizado no noroeste do Estado do Amazonas, 
se instalou o processo de audiências e debates que conduziu, em 2002, à cooficialização das línguas 
Nheengatu, Tukano e Baniwa, abria-se um caminho virtuoso para que um Brasil diverso, intenso, de 
todas e para todas as línguas, se tornasse realidade” (MORELLO, 2015, p. 13). 
61 Trata-se da Lei nº. 145 de 11 de dezembro de 2002, analisada anteriormente, que dispõe sobre a 
cooficialização das Línguas Nheengatu, Tukano e Baniwa, à Língua Portuguesa, no município de São 
Gabriel da Cachoeira/Estado do Amazonas. 
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R6 - Art. 3º - São válidas e eficazes as atuações administrativas feitas somente na 

língua oficial, na forma da Constituição. 

 

R7 –  Em nenhuma situação os cidadãos laranjenses podem ser discriminados por 

razão do uso da língua 

 

R8 - Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Os recortes dessas formas verbais “Faço saber [...] sanciono [...] Fica 

estabelecido [...] não podem [...] revogam-se [...]” caracterizam um discurso 

categórico, que homologa as formas mais taxativas de se dizer algo. Se o Prefeito tem 

uma ordem, ou uma norma, a dar/estabelecer, ele tem, por conseguinte, um propósito 

que pretende atingir. Então, ‘sancionar’ o instrumento legislativo, para efeitos jurídicos 

e executivos, faz parte do tempo presente da enunciação, compatibilizando com essa 

forma autoritária que o seu discurso apresenta. Trata-se de um discurso autoritário. 

Ao se dizer “eu sanciono” significa, nessa situação de linguagem, o estabelecimento 

de uma ordem, uma vez que ‘sancionar’, aqui, corresponde a, por exemplo, ‘legalizar’, 

‘validar’, ‘ratificar’, sendo esta, uma forma de evidenciar a sua vontade sobre a dos 

outros (impor uma norma-jurídica). 

 “Fica estabelecido” resulta em uma injunção a que o outro se submeta e, desta 

forma, assinala uma relação não igual entre as forças, onde aquele que diz “fica 

estabelecido” encontra-se numa posição superior de autoridade. É o caso do Prefeito, 

sobre os vereadores e, consequentemente, sobre o povo. Essas formas verbais que 

se evidenciam, estão funcionando como a forma que o Prefeito tem, ao estar em uma 

posição de força e poder, de decidir sobre a norma, sobre a lei, logo, de decidir sobre 

as línguas em âmbito municipal. 

 “São válidas e eficazes as atuações administrativas feitas somente na língua 

oficial, na forma da Constituição [...]”. Novamente percebe-se no real do discurso a 

contradição, no que não foi dito, mas que poderia ter sido dito, na constituição dos 

sentidos e dos sujeitos. Institui-se uma língua como cooficial, mas não lhe garante a 

mesma força nas ações administrativas. Mantem-se essa arbitrariedade à língua que 

é tida como oficial, nesse caso a Língua Portuguesa. “O que temos, em termos de real 

do discurso, é a descontinuidade, a dispersão, a incompletude, a falta, o equívoco, a 

contradição, constitutivas tanto do sujeito como do sentido” (ORLANDI, 2015, p. 72). 
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Não foi dito que as línguas cooficiais têm suas atuações administrativas consideradas 

válidas e eficazes, pelo contrário, foi dito, reafirmando o que a própria Constituição 

Federal de 88 já garantia, que as atuações administrativas válidas e eficazes são as 

realizadas ‘somente’ na língua oficial (trata-se aqui da superioridade ideológica da 

língua oficial sobre as demais línguas). O operador discursivo ‘somente’ possibilita o 

estabelecimento da ligação entre essas duas direções diferentes na progressão 

discursiva: a contradição implícita, que movimenta o discurso para uma direção 

desfavorável ao direito dado às línguas cooficiais, e a ordem dada pelo Prefeito, que 

funciona na direção de reafirmar à língua oficial como superior às cooficiais, que não 

é dito, mas que significa dessa maneira. 

A Câmara de Vereadores coaduna com a lei ao concordar com o estabelecido, 

que se marca em a “Câmara Municipal aprovou”. Gesto que ocorre de maneira 

categórica, uma vez que o verbo ‘aprovou’ acarreta, para os vereadores (legitimados 

pela Câmara de Vereadores), um comprometimento com o que está sendo posto em 

lei, com o que está sendo dito, e para o Prefeito, uma certeza do que se deve 

homologar, enquanto executivo. O Prefeito vincula sua decisão a uma outra decisão, 

vista em: “[...] Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei [...]”, além do ato implícito no gesto de atribuir à letra da Lei essa força injuntiva, 

ao referir que é a Lei N. 510/20 que “Dispõe sobre a cooficialização da Língua 

Pomerana [...] dá outras providências [...]”. De um lado, o Prefeito assume um papel 

de mediador, retirando-se da posição de deliberação (não fui eu quem decidiu), mas, 

por outro lado, toma a posição de chefe do executivo, já que é quem sanciona, torna 

válida, a norma que surge da decisão da Câmara de vereadores, deixando a entender 

que é ele, aquele que decide sobre a validade do que está sendo dito na lei. As 

evidências que marcam o discurso autoritário do Prefeito transparecem o seu dizer 

incisivo, já que se deve ter uma atenção ao seu interlocutor, que é aquele que, de 

certa forma, o coloca nessa posição de poder, o povo que é o falante das línguas 

(sejam da oficial ou das cooficializadas): “Em nenhuma situação os cidadãos 

laranjenses podem ser discriminados por razão do uso da língua [...]”. Nessa relação 

em que se conjuga o mediador e o chefe do executivo. 

 Em “fica o município comprometido a [...]”, ao deliberar o rol de atribuições que 

se estabelece ao município de Laranja da Terra cumprir, vincula-o na garantia dos 

direitos aos falantes da Língua Pomerana, porém, mais uma vez, se percebe a 

contradição, porque ainda que se garanta “N” coisas a esses falantes, a autonomia no 
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dizer a sua língua não existe, quando se marca pelo operador discursivo ‘somente’ 

presente no recorte seguinte, a ele, que “[...] São válidas e eficazes as atuações 

administrativas feitas somente na língua oficial, na forma da Constituição”. Ou seja, 

entre esse rol de atribuições que garante um direito à língua Pomerana, não está 

incluso o direito de atuar administrativamente nessa língua. 

 “Revogam-se as disposições em contrário”, põe em evidência o discurso 

autoritário do Prefeito, mas apaga o limite dessa autoridade em revogar. Não é 

qualquer Lei que ele tem autoridade para revogar, já que se trata de uma 

municipalidade. A autoridade dada a ele no ato de homologar a norma se atém ao sua 

competência executiva, em Laranja da Terra. Esse apagamento, em não dizer o limite 

da competência do Prefeito, marca justamente isso, o imaginário de quem tem a 

autoridade.  

Esse discurso autoritário também é marcado em “[...] o município passa a ter a 

Língua Pomerana como cooficial” e “Em nenhuma situação os cidadãos laranjenses 

podem ser discriminados por razão do uso da língua”. Mas por que cooficializou-se a 

Língua Pomerana e não outra, em Laranja da Terra? A lei não especifica de forma 

alguma essa importância dada a uma língua em detrimento de outras línguas 

possíveis de cooficialização, muito menos justifica a instituição de uma língua cooficial 

e não outra. O que reforça dizer que essa força normativa imperativa, surge da 

emergência dos falantes locais de Língua Pomerana, somada as ações em âmbito 

internacional e em outros municípios no gesto de instituir línguas cooficiais. Por isso, 

considera-se esta, uma formação discursiva emergente, que vai à direção desse 

discurso de mundialização, como tratado em seção anterior. 

Destarte, diferente do Texto 1, onde havia dois sujeitos (o sujeito vereador, 

legitimado pelo Câmara, e o sujeito cidadão, falante de língua de minoria) 

atravessados por diferentes posições, nesse texto, encontram-se três sujeitos (soma-

se aos outros dois, o sujeito Prefeito). Sujeitos que são hierarquicamente diferentes, 

já que um está na posição de comando (Sujeito Prefeito, que homologa), outro na 

posição de comando e, também, na de obediência (Sujeito vereador, legitimado pela 

Câmara de Vereadores, que em posição de comando delibera a norma que trata das 

questões dos falantes de línguas de minorias e na posição de obediência ao se 

submeter à decisão de sancionar, ou não, a norma, pelo Prefeito) e, por fim, tem-se o 

outro na posição de obediência (o Sujeito cidadão, aquele que fala a língua, que se 

submete à norma). Porém, o Sujeito Vereador, que está na posição de comando e, 
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também, de obediência, pode torna-se um sujeito que fiscaliza as ações do Prefeito, 

ou seja, um sujeito com a possibilidade de cobrança, de exigência. 

As formas como essas relações se organizam nesse discurso de 

cooficialização indicam essas posições de força e de poder, na medida em que a força 

e o poder encontram-se marcados nesse lugar de legitimação, à Câmara Municipal e 

a Prefeitura de Laranja da Terra, além da que está fora da interlocução, a que é dada 

ao povo que escolhe os seus representantes, nesse discurso de democracia. 

O discurso imperativo do Prefeito, no dizer a Lei sobre línguas, é uma maneira 

de controlar a tensão nessa relação, assim como o discurso de garantia de um direito 

linguístico da Câmara Municipal, também o é, ao se referir aos falantes de línguas de 

minorias, que se colocam na posição dos que lutam por seus direitos. Tem-se nesse 

texto, então, uma situação de linguagem que é marcada por ambos os lados, no dizer 

e no se colocar como autoridade na ilusão de conter a tensão, a fim de que nenhum 

dos outros se desloquem, ou não aceitem a decisão, pela posição de autoridade, ou 

no de ter o direito e a garantia, na posição e quem tem o direito à língua. Não se pode 

cair na ilusão de que, ainda que o sujeito cidadão, falante de língua outra, não esteja, 

pelo menos em evidência, na posição de comando, ele também não a exercer 

subjetivamente. Tanto o Prefeito, quanto os vereadores, atenuam seus discursos, 

frente a esse que é o povo, porque sabem que na formação social capitalista em que 

se está pelo discurso da democracia e da mundialização, são esses que os elegem. 

 Os sentidos dessa cooficialização, então, se dão nessa tensão entre o político 

e a política, no dizer e garantir esse direito de falar o Pomerano, enquanto língua, o 

que é dado pelo discurso da cooficialização, mas que não é garantido por aquilo que 

não foi dito (que também significa) ao se institui-la enquanto língua cooficial. 
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TEXTO 3: Lei sobre a cooficialização das línguas Wapichana e Macuxi no 

município do Bonfim 

 

Lei nº 211 de 04 de dezembro de 2014 

 

Dispõe sobre a cooficialização das línguas Wapichana e macuxi, no município do 

Bonfim/Estado de Roraima/Região Serra da Lua 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BONFIM, faço saber que a Câmara de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federal do Brasil. 

 

Parágrafo Único – fica estabelecido que o município do Bonfim/ Estado de Roraima, 

região Serra da Lua, passa a ter como línguas cooficiais: Macuxi e Wapichana. 

 

Art. 2º - O Status de línguas cooficial concedido por esse objeto, obriga o município 

 

§1º - A prestar os serviços públicos básicos de atendimento ao público nas repartições 

públicas na língua oficial e nas duas línguas cooficiais; 

 

§2º - A produzir a documentação pública, bem como as campanhas publicitárias 

institucionais na língua oficial e nas duas línguas cooficiais; 

 

§3º - A incentivar e a apoiar o aprendizado e o uso das línguas cooficiais nas escolas, 

comunidades e nos meios de comunicação. 

 

Art. 3º - São válidas e eficazes todas as atuações administrativas feitas na língua 

oficial ou em qualquer das cooficiais. 

 

Art. 4º - Em nenhum caso alguém pode ser discriminado por razão da língua oficial ou 

em qualquer da cooficial que use. 
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Art. 5º - As pessoas jurídicas devem ter também um corpo de tradutores no município, 

o estabelecido no caput do artigo anterior, sob pena da lei. 

 

Art. 6º - O uso das demais línguas indígenas faladas no município será assegurado 

nas escolas indígenas, conforme a legislação federal e estadual. 

 

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete da Prefeita do Município de Bonfim, Estado de Roraima – 04 de dezembro 

de 2014. 

 

Lisete Spies 

Prefeita do Município de Bonfim 

 

 Igualmente ao Texto 2, essa interlocução ocorre entre a Prefeita, enquanto 

chefe do executivo, a Câmara dos vereados, lugar de legitimidade do sujeito vereador 

e o cidadão, falante de língua minoritária, ou não, no município de Bonfim/RR. 

 Percebe-se, da mesma forma, uma hierarquia já estabelecida entre os 

interlocutores, hierarquia que aparenta ser, mas não é transparente. Hierarquia que 

se marca pelas posições que são ocupadas, as quais cada um dos interlocutores 

pertence. Como dito na análise anterior, essa hierarquia se mostra pela: 1) posição 

de comando, 2) posição de comando e de obediência e 3) posição de obediência, com 

comando implícito. Fala-se em comando implícito, porque se compreende que se a 

decisão de se redigir, deliberar, aprovar, sancionar e homologar uma norma surge 

justamente da tensão que existe na cobrança por parte desse terceiro (cidadão) aos 

primeiros (Prefeito e vereadores). Eles, Prefeito e vereadores, não decidiram 

cooficializar às línguas Wapichana e Macuxi sem algum motivo. Tem aí um gesto que 

não é transparente. Eles não fizeram isso por crerem na necessidade do povo em ter 

sua língua garantida, mas o fizeram já pela formação discursiva em que estão, nas 

quais são sempre já assujeitados ideologicamente. 
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 Essa hierarquia se dá nessas condições de produção, que faz com que um seja 

subordinado ao outro, pelo discurso do jurídico. Discurso esse que obriga o obedecer 

àqueles que são “legitimamente” eleitos. Na medida em que a Prefeita é a chefe do 

executivo municipal, ela é quem pode decretar e por isso tem sempre a possibilidade 

de desconsiderar/dispensar as decisões deliberadas pela Câmara de vereadores. Por 

sua vez, a Câmara de vereadores, na pessoa do vereador é quem pode legislar em 

prol do povo e de si mesmo, caso queira. Por outro lado, tem-se os cidadãos falantes 

da língua Wapichana e da língua Macuxi, que se colocam no direito de pedir a garantia 

de um direito, enquanto minorias, minorias essas que, em suas localidades não são 

minorias de números, mas minorias ideologicamente constituídas como tal. São eles, 

os falantes de Wapichana e Macuxi, que têm o poder do voto em mãos, voto que dá 

o poder aos políticos e que podem recusar o voto (não permitir a reeleição). Como 

tratado anteriormente, trata-se da formação discursiva emergente, que se dá por essa 

formação social (neo) liberal, que se constitui num discurso de mundo globalizado, 

discurso de mundialização. 

 Neste caso, de certa forma, é caracterizado, nessa relação de força e poder, 

um jogo (que é político) de riscos/ameaças que não são evidentes, mas que pelo não-

dito significam. Esse jogo de riscos/ameaças, que se dá por ambas as partes, 

condiciona a tensão na relação da cooficialização das línguas no município. Pela 

maneira como essa formação social (neo) liberal se organiza em suas relações 

econômicas e políticas, a garantia da cooficialização da língua significa para os 

cidadãos falantes, de Wapichana e Macuxi, um reconhecimento de um direito e de 

sua posição, enquanto imaginariamente iguais. Dessa forma, não ter esse direito de 

língua cooficial, enquanto percebem outros os terem, representa uma ameaça/um 

risco muito maior a esses falantes, que se colocam enquanto minorias, enquanto povo 

que não é ouvido, excluído. A dependência econômica e política faz com que a 

decisão final fique a cargo da Prefeita, que é quem pode decretar e, assim, homologar 

o direito à língua Wapichana e Macuxi, após todo o trabalho realizado pelo legislativo, 

ao instituir tal processo. Essa decisão se dá, então, em uma tensão, que é permeada 

por direitos e deveres, conflitos e confrontos, nessas relações. 

 Nessa relação tensa, de poder, entre cooficializar, ou não, uma língua, percebe-

se que o poder da Prefeita não é absoluto, e que encontra seu limite na resistência 

dos sujeitos, falantes das línguas Wapichana ou Macuxi, que é determinante na 

decisão de decretar a lei. Resistência, mesma, que pode existir por parte dos não 
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falantes de línguas minoritárias, os que falam a tida como língua oficial (Língua 

Portuguesa), caso desejem se opor a norma positivada em favor de outros, não 

falantes da língua oficial. Como diz Lagazzi (1987, p. 02) “Configurou-se a coerção do 

poder que se quer absoluto, mas que encontra, na resistência do sujeito (-de-direito), 

o seu limite”. Então, é em meio a essa tensão que se constitui tal instrumento 

normativo que legisla em prol da cooficialização dessas línguas (Wapichana e 

Macuxi), como, de igual modo, nas outras – sejam anteriores ou posteriores. 

 Assim, como nas demais análises, os verbos são pistas importantes na análise 

dessa lei, ainda que repetitivos. 

 Ao retomar o mesmo gesto de escrita das outras leis cooficializadoras de 

línguas em afirmar que “A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federal 

do Brasil”, percebe-se a manutenção do poder dado a essa língua e o ideológico 

funcionando, no sentido de um discurso que é nacionalista. Esse nacionalismo se 

define a partir do momento em que a Língua Portuguesa é estabelecida como símbolo 

nacional62, para os brasileiros, fato que é ideológico e histórico, e que se consolida no 

capítulo III, da Constituição Federal, que trata da nacionalidade, em seu Art. 13, ao 

dizer o mesmo: “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do 

Brasil”, o que já produz nos falantes de línguas de minorias, um sentimento de 

confronto com os falantes da língua oficial. 

 

Consideramos a relação da nação com uma língua como uma relação 
estabelecida historicamente, vinculada a processos de identificação 
associados aos requisitos político-administrativos dos Estados 
nacionais, que determinam a necessidade da adoção de uma língua 
nacional (ou de mais de uma língua). Mas a definição das nações a 
partir da língua (e outras tradições culturais) é uma característica de 
um tipo particular de nacionalismo (RODRIGUEZ ZUCCOLILLO, 2000, 
n.p.). 

 

Então, pela análise é possível perceber que o nacionalismo presente nesses 

discursos de cooficialização apresenta/representa “elementos das formulações 

dogmáticas, xenófobas e racistas características das últimas décadas do século XIX, 

matriz dos nacionalismos totalitários posteriores” (Rodriguez Zuccolillo, 2000, n.p.), e 

que os sentidos esperados pelos falantes dessas línguas de minorias são os de 

igualdade, de direito, de (ser) nacional. E justamente esses sentidos que são postos 

                                                           
62 Vale lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 e a Constituição dos 
Estados Unidos do Brasil de 1946 falam em língua nacional e idioma nacional, respectivamente. 
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em evidência com a instituição de uma lei que cooficializa língua(s), o que, de certa 

forma, apaga o funcionamento do político nesse discurso de cooficialização e enceta 

na naturalização desse nacionalismo que o determina. 

 Seguindo na análise, ainda que em paráfrase, em repetição, esse texto já 

significa diferente do texto 2, ao dizer que “São válidas e eficazes todas as atuações 

administrativas feitas na língua oficial ou em qualquer das cooficiais [...]”, a lei não 

delimita/delega essa autoridade em atuar administrativamente somente à língua 

oficial, ou seja, a Língua Portuguesa, mas estende essa atribuição, que tem força, que 

significa, aos falantes de qualquer outra língua cooficial, não se limita se quer às duas 

línguas Macuxi e Wapichana, que estão sendo cooficializadas, mas permite até 

outras. Isso caracteriza um abrandamento na relação da tensão em se instituir uma 

lei sobre língua no sentido de: não se agrada a somente um, mas a todos possíveis. 

 Em “O Status de línguas cooficial concedido por esse objeto, obriga o 

município”, coloca em evidência a irrelevância do fator cultura, identidade, 

nacionalismo, direito, entre outros, na prestação de serviços por parte do município 

aos falantes de língua Macuxi, ou Wapichana. O que leva o município a cumprir a lei, 

não é o respeito à língua, mas a obrigatoriedade agora estabelecida pela norma, pelo 

status de língua cooficial. O próprio município regula sobre si, de maneira coercitiva, 

essa obrigação de fazer valer um direito a um falante de língua outra. Aí entram as 

relações de força e poder, quando o município se submete coercitivamente à norma, 

que ele mesmo estabeleceu. Esse mesmo status, já significa essas línguas, que são 

indígenas, de uma forma diferente das outras, igualmente indígenas, quando se 

observa que “Em nenhum caso alguém pode ser discriminado por razão da língua 

oficial ou em qualquer da cooficial que use”, a discriminação às outras línguas 

indígenas não é regulamentada, isso traz uma questão que se baseia na obrigação 

de que se deve fazer e não fazer o que em lei é estabelecido, nada, além disso. Logo, 

apagar as outras línguas indígenas nesse mesmo texto legal que trata do 

“reconhecimento” de duas línguas que são indígenas é marcar a contradição no que 

está sendo dito. 

“O uso das demais línguas indígenas faladas no município será assegurado 

nas escolas indígenas, conforme a legislação federal e estadual” Ora, a locução verbal 

“será assegurado” retoma um dizer, afinal, na Constituição Federal, as línguas 

Wapichana e Macuxi também já não eram asseguradas, como as demais línguas 

indígenas? Por acaso, há maior importância de uma língua sobre a outra, ainda que 
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sejam indígenas? A questão do nacionalismo aponta que sim e isso é ideológico. São 

formações ideológicas que encapam o dizer de qual língua é ou não mais importante. 

Ao se dizer “será assegurado” a locução evidencia um indício de que a direção do 

discurso pode ser alterada. No entanto, se por um lado a forma verbal no artigo 

recortado “será assegurado” coloca os falantes de outras línguas indígenas em outra 

posição, por outro lado faz com que os falantes das línguas que estão sendo 

cooficializadas se sintam privilegiados, assumindo uma posição de igualdade aos 

falantes da língua oficial. Ao dizer que estão assegurados conforme legislação federal 

e estadual (leis superiores às normas municipais) procura-se atenuar o fato dessas 

outras línguas indígenas não estarem recebendo o mesmo status de língua cooficial, 

que para as línguas Wapichana e Macuxi está sendo outorgado. 

No primeiro momento, a Prefeita tenta atribuir essa responsabilidade à letra da 

Lei “Lei nº 211[...] Dispõe sobre a cooficialização das línguas Wapichana e macuxi, no 

município do Bonfim/Estado de Roraima/Região Serra da Lua” e à Câmara dos 

Vereadores em “faço saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei”, referindo-se de forma positivada que quem dispõe é a lei e quem aprova 

é a Câmara de Vereadores. Ela reforça apenas a direção constitutiva da norma, ao 

fixar que dela foi somente a atitude da sanção do texto. A Prefeita não se diz como 

realizadora da norma, idealizadora da Lei, reforça apenas a sua responsabilidade 

como chefe do executivo em sancioná-la. Ela entende que a questão não é mais 

discutir a norma, já que o enfoque do discurso não é mais esse, mas não pode 

continuar a ignorar a sua responsabilidade no ato e no fato. 

“Dispõe [...]”, “[...] faço saber [...]”, “[...] aprova [...]” são evidentemente 

justificativas para lidar com a responsabilidade, quando aí se desloca a atenção 

apenas da Prefeita no ato de legitimar a lei, na medida em que joga com a questão da 

vontade dos outros. Essas formas verbais implicam na intenção apenas do sujeito 

(Prefeita), mas trazem consigo a intencionalidade da letra da Lei e da Câmara de 

vereadores, o que possibilita a relativização da responsabilidade da Prefeita ao 

sancionar a norma. Como já tratado, a lei de cooficialização é um dizer, já dito em 

outro lugar, assim, com essas formas verbais se impede a recriminação da Prefeita 

em ter sancionado a lei, porque quem fala, aí, são as instituições (Lei, Prefeitura e 

Câmara de vereadores), que são ideológicas, que autorizam à Câmara aprovar e a 

Prefeita sancionar. 
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Como já dito, nesse texto, tem-se três posições que se distinguem: a Prefeita, 

a Câmara de vereadores e o cidadão, numa relação de comando-obediência. 

Ao ter dividido a responsabilidade no ato de sancionar a norma, a Prefeita 

coloca no jogo político a autoridade da Câmara de vereadores e a força normativa da 

Lei n.º 211. Atribui assim, a responsabilidade e a culpa da situação a todos os 

envolvidos, no ato que se relaciona aos cidadãos falantes das línguas Macuxi e 

Wapichana. O que realmente se discute é essa relação política, na medida em que 

para nenhum dos interlocutores interessa explicar a tensão existente no ato de 

normatizar as línguas cooficiais. Determinando, assim, os lugares que cada um, nessa 

relação tensa, ocupa. 

Com isso, percebe-se que em relação aos sentidos, ficam implícitas as relações 

de força e de poder no funcionamento discursivo da cooficialização das línguas. 
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PARTE IV – DAS REFLEXÕES PROPOSTAS 

........................................................................................................................................ 

 

Ao produzirmos nossa reflexão, organizamos, ao mesmo tempo, um 
arquivo dessa história que fica à disposição para novas leituras de 
outros pesquisadores (ORLANDI, 2001, p. 16). 
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1 LEIS SOBRE LÍNGUAS ENQUANTO INSTRUMENTOS LINGUÍSTICOS 

 

Nos últimos anos, no Brasil, pelos processos de resistência e pelas 

contradições, surgiram outros sentidos em relação ao direito à língua e às questões 

de língua nacional, que engendraram na criação de instrumentos jurídicos específicos 

ao âmbito da língua. 

 

Dizer que assim elaboramos nossa língua nacional não significa 
reduzir a importância do enorme contato entre as diferentes línguas 
brasileiras com as quais convivemos em território nacional: em torno 
de 180 línguas indígenas e diferentes falares africanos, assim como o 
contato com as línguas dos imigrantes e as de fronteiras. A 
pluralidade, a riqueza linguística e cultural do Brasil é nossa marca de 
nascença, politicamente significada, junto à nossa biodiversidade. 
Nem por isso deixamos de ter, como em qualquer país, dada a relação 
da língua com o Estado, uma unidade ideal. Unidade ideal e 
diversidade concreta se conjugam na constituição do país (ORLANDI, 
2009, p. 160). 

 

A noção, aqui, pretendida, não é a de língua nacional63, bastante discutida em 

vários estudos discursivos, sociais e linguísticos, mas a de direito à língua, enquanto 

efeito de sentido de um processo de resistência, de sujeitos pertencentes a grupos 

linguisticamente minoritários, que resultaram em legislações de cooficialização de 

línguas. Porém, para se tratar de direito à língua e dos procedimentos de 

cooficialização de línguas é necessário discorrer um pouco sobre as noções de 

político, de Estado, direito e autoria, nessa relação que é constitutiva do sujeito falante 

de línguas outras. 

Pela formação social perceptível na conjuntura atual, que é histórica e 

ideologicamente determinada, ainda que por efeito de sentido de aparência, a prática 

e o estudo do direito64, enquanto campo teórico, tem se voltado relativamente às 

                                                           
63 Interessante, aqui, remeter-se aos estudos desenvolvidos acerca da história da língua no país, pela 
perspectiva da História das Ideias Linguísticas no Brasil, articulada à metodologia da Análise de 
Discurso. Esses estudos, nos quais esta pesquisa também se inscreve, buscaram inicialmente focar 
na/a questão da língua nacional, sua constituição e a construção do saber linguístico, no século XIX, 
apoiando-se no conceito de gramatização de Sylvain Auroux, conforme supracitado no início deste 
trabalho. Outros projetos foram desenvolvidos nesta mesma perspectiva o que constituiu um material 
que – fazendo ele mesmo parte desta história da língua no Brasil – reflete sobre ética, conhecimento e 
política(s) de língua(s), etc. Esse trabalho, portanto, toma corpo nesta via de reflexão aberta para a 
compreensão dessas questões, ao tratar especificamente dos sentidos das línguas cooficiais em 
legislações municipais brasileiras. 
64 Não cabe aqui tentar definir/conceituar a noção de Direito, uma vez que se trata de um campo do 
conhecimento outro e a sua posição no quadro das ciências, pela natureza de seu objeto, constituem 
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questões de valores humanos e de defesa da civilização, dada essa formação 

discursiva emergente, nesse discurso de mundialização, nessa formação social 

capitalista/(neo) liberal, que se diz em busca de um mundo globalizado, humano, 

igualitário em direitos e deveres, daí o deslocamento que tem existido no juridismo às 

práticas sociais dos Direitos Humanos (que são ideológicas) especialmente no âmbito 

do Direito Internacional. 

Percebe-se, desta maneira, que o direito contemporâneo tem sido encarado 

em outros sentidos, ora como elemento de conservação das estruturas sociais – 

quando impõe e mantém uma língua como nacional, como única, legítima e oficial, 

por exemplo – ora como instrumento de promoção das transformações nas 

sociedades – no momento em que permite a cooficialização de línguas outras, 

compreendidas como de minorias, numa tentativa de emplacar um sentido de 

igualdade de direito e de liberdade entre as mais diversas línguas. Esse efeito de 

sentido não é percebido como exclusivo das questões linguísticas, quando se trata de 

promoção dos direitos humanos, mas também das questões sociais, raciais, de 

gêneros entre outras, que são ideológicas, porém a esta pesquisa é interessante às 

questões de caráter linguístico, somente. 

Esses sentidos possíveis ao direito à língua, no que tange ao reconhecimento 

de um Brasil plurilíngue, que se expressa em muitas línguas, são resultados de uma 

formação social de garantias e de liberdade, ou seja, de uma democracia encetada 

após 21 anos (aproximadamente) de ditatura militar no Brasil, pelo que é chamado de 

período de redemocratização do país e, também, pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, do ano de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, por ter 

consolidado a transição desse regime autoritário, militar, para o regime democrático, 

de uma nova república. 

Essas mudanças na formação social brasileira, de redemocratização do país, 

pela perspectiva da Análise de Discurso, condicionaram formas outras de produções 

discursivas dos sujeitos, em suas posições, enquanto ocupantes de um lugar de 

falantes de outras línguas, de línguas de minorias. Condições de produção dadas pela 

articulação do funcionamento da formação social, que é a (neo)liberal, com o 

funcionamento da ideologia dos grupos de minorias linguísticas, que seguiram o 

                                                           
temas de sua própria epistemologia, enquanto ciência que ocupa um lugar. A definição de direito é 
imprecisa até mesmo entre os próprios juristas, enquanto seus operadores. 
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caminho das lutas pelos direitos já garantidos – no § 265, do Art. 210 e no Art. 23166, 

da Constituição Federal de 1988 – aos indígenas, de onde se destacam, para/no 

Brasil, duas políticas linguísticas, que se direcionam ao (re)conhecimento de línguas, 

a saber: os procedimentos municipais de cooficialização de línguas (objeto desse 

estudo) e o Decreto Federal N.º 7.387/2010, que institui o Inventário Nacional da 

Diversidade Linguística e dá outras providências. 

 

Desde a Constituição Federal de 1988 temos, entretanto, o esboço, 
bastante modesto ainda, de políticas públicas que atuam contra a 
discriminação dos grupos étnicos específicos, e que inclui aspectos 
linguísticos, na medida em que lhes assegura direitos enquanto 
cidadãos não-falantes de português, processo iniciado na luta do 
movimento indígena organizado nos anos 70 e especialmente nos 
anos 80 (OLIVEIRA, 2015, p. 24). 

  

No Brasil, a única exceção67, no procedimento de cooficialização de línguas, 

deu-se ainda no ano inicial desse acontecimento, por meio da Lei nº 10.436 de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Lei de 

LIBRAS. Esse instrumento jurídico foi regulamentado pelo Decreto nº 5.626 de 22 de 

dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). É 

compreendida como uma exceção, porque é a única língua cooficializada por 

legislação federal, o que constitui outros sentidos que a aproxima da, então, língua 

oficial, a Língua Portuguesa, em sentido de igualdade em força normativa. Para os 

falantes de LIBRAS, se percebe nas instituições a garantia, por exemplo, de 

intérpretes, informações em site com acessibilidade, entre outras. 

Como nesse trabalho o que se toma são as legislações municipais sobre 

cooficialização, observam-se essas leis enquanto instrumentos linguísticos por 

compreender o saber metalinguístico em sua constituição, ao tomar a língua como 

algo que pode ser representado, construído e manipulado. 

Nisso, retoma-se a questão anunciada anteriormente: seria esse outro 

instrumento possível de gramatização, no século XXI? 

                                                           
65 § 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). 
66 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). 
67 Até a realização desta pesquisa, concluída em julho de 2018. 
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Auroux (2014) reflete sobre os instrumentos linguísticos e, para tanto, considera 

a gramática e o dicionário, da seguinte forma: 

 

A gramática não é uma simples descrição da linguagem natural; é 
preciso concebê-la também como um instrumento linguístico: do 
mesmo modo que um martelo prolonga o gesto da mão, 
transformando-o, uma gramática prolonga a fala natural e dá acesso 
a um corpo de regras e de formas que não figuram juntas na 
competência de um mesmo locutor. Isso é ainda mais verdadeiro 
acerca dos dicionários: qualquer que seja minha competência 
linguística, não domino certamente a grande quantidade de palavras 
que figuram nos grandes dicionários monolíngues que serão 
produzidos a partir do final do Renascimento (o contrário tornaria 
esses dicionários inúteis a qualquer outro fim que não fosse a 
aprendizagem de línguas estrangeiras). Isso significa que o 
aparecimento dos instrumentos linguísticos não deixa intactas as 
práticas linguísticas humanas (AUROUX, 2014, p. 70). 

 

 Por essa reflexão, em que os instrumentos linguísticos não deixam as práticas 

linguísticas intactas, se observam essas leis sobre as línguas, do século XXI, 

enquanto instrumentos linguísticos. 

 Primeiramente, antes mesmo de a gramática ser gramática, ser norma, outra 

norma impõe a língua, para que essa língua possa ser regulada por uma gramática. 

Nesse caso, a Lei. 

 Esse movimento de imposição de língua, como já tratado, pode ser observado 

ao longo da história do Brasil no percurso do processo de constituição de uma/sua 

língua nacional. Como relembra Orlandi (1997), “Já estão longe, em nossa memória, 

os atos de intervenção de Pombal, exigindo que se falasse e se escrevesse o 

português e não a Língua Geral. Não restam senão os efeitos”. 

 No século XXI, uma lei sobre direito à língua não é um simples objeto de 

garantia de um direito, seja humano, seja civil, seja coletivo ou individual. Uma lei de 

direito à língua, uma lei cooficializadora de língua, impõe injunções, regras, marca um 

lugar possível de fala em língua própria de um falante vernacular, oferece outro status 

a uma língua e a seu falante, além de impor a construção de instrumentos próprios 

nessa língua outra para atendimento de seus falantes (gramáticas, dicionários, livros, 

intérpretes, etc.), a partir do momento em que se percebe a obrigatoriedade no 

atendimento ao público, em repartições públicas, por meio de língua cooficial, tanto 

oralmente, quanto por escrito, igualmente obriga o ensino nas escolas em língua 

cooficial, entre outras obrigações que podem ser observadas nas legislações 
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analisadas e nas anexadas. Injunções essas que não figuram na competência de 

mesmos interlocutores. 

 Entender as Leis sobre línguas – enquanto instrumentos linguísticos – é mais 

preciso no momento em que se percebe que por mais que se fale a língua nacional, 

que é a oficial, certamente não se domina todas as outras línguas que são faladas na 

nação e que, de certa forma, foram apagadas por essa compreendida enquanto oficial. 

Ter, por exemplo, a Língua Portuguesa enquanto nacional, oficial, por uma garantia 

constitucional, já engendra na produção de gramáticas, livros, vocabulários, 

dicionários, diretrizes, entre outros materiais, igualmente instrumentos linguísticos, em 

Língua Portuguesa. Ela se concretiza enquanto norma em uma gramática, após ser 

concretizada enquanto regra/norma em uma lei. 

Nesse sentido, sabe-se que o Brasil é um país que fala mais de 300 línguas, 

entre elas as línguas indígenas, as línguas de imigração, as línguas 

afrodescendentes, as línguas de sinais, as línguas fronteiriças, as variações dialetais 

entre outras. Com um número tão grande e tão diversificado de línguas/linguagens há 

de se considerar a dificuldade apresentada nas propostas de elaboração de políticas 

de cooficialização, que ocorrem por meio das Leis municipais. 

Então, é no século XXI, que se observa uma intensificação nessas políticas de 

cooficialização de línguas, pelo que é entendido, empiricamente, como a luta em 

busca de cuidar do que resta de identidade cultural do povo brasileiro, no que se refere 

à promoção, proteção e preservação de sua(s) língua(s). Fato que ganhou força no 

cenário político brasileiro a partir de 2002, com o advento dessa política de 

cooficialização. 

 

Por essa história e pelo fato de materializar a primeira política 
municipal de cooficialização de línguas, abrindo uma via jurídica para 
o reconhecimento das línguas brasileiras e instituindo, portanto, uma 
nova jurisprudência (MORELLO, 2015, p. 15). 

 

Essa história a que Morello se refere, trata da cooficialização das línguas 

Nheengatu, Baniwa e Tukano, em São Gabriel da Cachoeira/AM. De lá para cá, já se 

somam mais de 10 línguas cooficializadas em municípios brasileiros, entre elas: 

línguas indígenas e de imigração, das quais 13 podem ser observadas na figura 1. 
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Figura 1 – Mapa síntese de línguas cooficializadas até 2015 

 

Fonte: MORELLO, Rosângela. Republicado em “A Política de Cooficialização de Línguas no Brasil”, 
2015. 

 

Ao analisar o processo que levou a esse quadro de 13 línguas68 cooficializadas, 

em vários municípios, em um período de 13 anos, Morello destaca três aspectos que 

considera inerente a essa política linguística. São eles: 

 

1. Instalação do direito linguístico como enfrentamento do preconceito 
linguístico que assola o Brasil desde longa data; 
2. Qualificação das relações sociais e políticas locais representadas 
nos âmbitos municipais; 
3. Criação de uma nova jurisprudência necessária para a garantia dos 
direitos linguísticos, em sintonia com a agenda atual de países 
democráticos (MORELLO, 2015, p. 83). 

  

                                                           
68 Considera-se 13 línguas, nessa pesquisa, por compreender as diferenças geográficas (regionais e 
locais) das línguas. Existe, por exemplo, Língua Pomerana cooficializada no Sudeste e no Sul e Língua 
Hunsrückisch cooficializada na mesma região, porém em estados e municípios distintos. 
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Para Morello (2015), esses aspectos engendram as possibilidades para a 

implementação da política de cooficialização de línguas em outros contextos, seja com 

comunidades linguísticas distintas entre si, em território brasileiro, seja em outras 

situações de outros países também plurilíngues. 

 Porém, é válido ressaltar que quanto mais línguas existirem, mais difícil será 

garantir esse direito à língua para todos. Sobre isso, Oliveira (2015, p. 27) lembra que 

excluir os falantes de outras línguas que não o português de amplos aspectos da vida 

pública, por falarem outras línguas, foi um movimento constante para excluí-los da 

cidadania. 

 Nesse sentido, Morello (2015, p. 81) destaca que a política de cooficialização 

de línguas instala procedimentos jurídicos inovadores que encontram forte 

repercussão social e rápida aplicação em contexto de línguas diferentes. 

 Além do mais, é interessante lembrar, ao que concerne à preservação da 

identidade linguística, por meio das políticas de cooficialização, o que diz o Artigo 1º, 

1, da Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais 

ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, aprovada pela resolução 47/135 da Assembleia 

Geral da ONU, de 18 de dezembro de 1992, ao garantir que: “Os Estados protegerão 

a existência e a identidade nacional ou étnica, cultural religiosa e linguística das 

minorias dentro de seus respectivos territórios e fomentarão condições para a 

promoção de identidade”. 

 Portanto, percebe-se que as políticas linguísticas no Brasil, no que se refere à 

cooficialização, se constituem a partir do momento em que a língua passa a ter um 

direito (pelo menos em efeito de sentido), positivado, existente em normas (externas 

e internas) que, de certa forma, obrigam a sua promoção, proteção e preservação. 

Isso, esse gesto, cria um caráter administrativo no tratamento das línguas/linguagens. 

Essas garantias são processos políticos que consideram em suas decisões os fatores: 

culturais, históricos, sociais e as relações de poder. Afinal, todas as decisões tomadas 

são, em si, políticas e ideológicas. Pelo viés dos estudos em Análise de Discurso, de 

linha francesa, Orlandi coloca, em seu texto “Confronto pela Linguagem”, que: 

 

Falar é, em si, uma prática política. No sentido largo do político, que 
assim considera as relações históricas e sociais do poder. 
Paralelamente a essa presença geral do político na linguagem, 
podemos falar de algo mais circunstanciado e, de certa forma, 
“administrativo”: a política da linguagem ou política linguística 
(ORLANDI, 1988, p. 7). 
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No Brasil, esse ato administrativo nos procedimentos de cooficialização de 

línguas se dá, comumente, por meios de normas municipais (decretos), que compõem 

o planejamento linguístico. Segundo Oliveira (2015, p. 27), esse caráter mais 

municipal nos processos de cooficialização no Brasil se constitui pelo entendimento 

de que não há línguas (de minorias) com número de falantes elevado, com ocupação 

territorial em área tal e com força política suficiente para garantir uma oficialização em 

nível federal e nem estadual. O autor ainda explica por que a melhor maneira de tratar 

os procedimentos de cooficialização é pela ação municipal, ao expor que: 

 

A oficialização de uma ou mais línguas em nível municipal (conforme 
a situação sociolinguística), através da ação das Câmaras Municipais 
de Vereadores, é o caminho mais direto, e sobre o qual temos mais 
experiência internacional acumulada, no sentido de sabermos dos 
efeitos benéficos obtidos como desdobramentos (OLIVEIRA, 2015, p. 
28). 

 

 Assim, é observável que o quadro da política linguística no Brasil, no sentido 

de se criar leis cooficializadora de língua(s), vem tomando força nas últimas décadas 

e que por meio dos processos de cooficialização de línguas, especialmente no âmbito 

municipal tem-se buscado respaldar e garantir o direito à língua às minorias 

linguísticas que compõem a sociedade brasileira. Além de ter como uma de suas 

finalidades, garantir um melhor planejamento linguístico em nível nacional, que 

garantam a defesa aos aspectos culturais, históricos, sociais e as relações de poder 

expressos pela língua/linguagem. 

 Nesse sentido que se compreende essas leis de cooficialização de línguas 

enquanto instrumentos linguísticos, como diz Auroux (2014) 

 

Em um espaço linguístico vazio, ou praticamente vazio, de 
intervenções tecnológicas, a liberdade de variação é evidentemente 
muito grande e as descontinuidades dialetais, que afetam 
essencialmente traços que não se recobrem, são pouco claras. A 
gramatização, geralmente se apoiando sobre uma discussão do que 
seja o “bom uso”, vai reduzir essa variação (AUROUX, 2014, p. 70). 

 

Assim, a partir dessa reflexão de Auroux, como a gramática, a lei se apoia no 

que seja o “direito à língua”, e vai intervindo e delimitando espaços para línguas outras, 

já que uma lei cooficializadora – uma lei de direito à língua – contém (no mínimo): a) 
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obrigações linguísticas; b) classificação das línguas cooficializadas; c) princípios; d) 

direitos e deveres com e para falantes de línguas cooficializadas. Além de trazer 

injunções acerca do uso, ou não, de tais línguas num ambiente municipal. 

 

1.1 O político e a cooficialização: uma breve discussão 

 

 Aqui se propõe acompanhar a forma como Lagazzi (1998) compreende o 

político, enquanto funcionamento, ao pensá-lo pelo viés discursivo, especificamente 

nos espaços de relações de força e poder presentes nos processos de 

institucionalização das cooficializações de línguas, enquanto instrumentos de 

coerção. 

 Lagazzi (1998) ao ler Courtine, conclui que “o político é um espaço de relações 

que necessariamente se constituem enquanto poder, o que não significa reduzi-lo ao 

exercício do poder na análise da dominação política” (LAGAZZI, 1998, p. 33). Por essa 

perspectiva apresentada sobre o político ela aduz que: 

 

a negação do político é a busca da impossibilidade de relação, do que 
tenta imobilizar produzindo o efeito do vazio em que o “individualismo 
se renova e se desenvolve”. O que não significa que o individualismo 
não seja uma posição política, que nega o espaço de relações entre 
posições sujeitos (LAGAZZI, 1998, p. 33). 

 

 O político é o jogo, e está presente em todas as relações humanas, inclusive 

nas que tentam negá-lo. Até a negação faz parte do político. Pelas reflexões 

realizadas até o momento, pode-se alcançar o entendimento do político e das 

diferentes posições políticas, em distintas relações, que dispõe diferentes lugares para 

o político, na institucionalização de línguas cooficiais. Por um lado, o gesto de 

resistência das minorias linguísticas, que se apaga quando o Estado cooficializa suas 

respectivas línguas, por outro lado, o Poder legislativo, que nesse interstício tenta 

amenizar a tensão existente no ato de cooficializar, ou não, uma língua, de igualar, ou 

não, uma língua de minoria à Língua Portuguesa, nesse status de oficialidade. 

 Pela análise desenvolvida até esse momento, pode-se pensar em discutir o 

político e as diferentes posições políticas nessa relação de cooficialização, que 

organizou diferentes lugares para o político. É muito interessante refletir, nesse 

sentido, que se colocar em prol de uma individualidade também é um gesto do político. 
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 Esse individualismo que os falantes de línguas outras buscam (no sentido de 

pertencer a um grupo, a uma cultura, a um meio específico – como possuindo uma 

identidade linguística própria) é materializado nas legislações, porém, esse gesto, que 

é político, tira esses falantes desse individualismo e os coloca (pelo menos por efeito 

de sentido) em uma posição de igualdade (também por eles almejada). Igualdade 

porque funciona na ilusão de estarem se individualizando enquanto falantes de 

línguas de minorias reconhecidas, após a cooficialização, porém esse gesto 

institucionaliza essa língua e os faz iguais a outros em direitos e deveres. Ou seja, 

essa igualdade não é alcançada por um termo como cooficial, que nada mais é que 

parte do jogo político. Essa “igualdade” é efeito do ideológico no político, por essa 

formação discursiva dada, que se diz em favor dos direitos humanos, da igualdade, 

da prevenção e promoção dos direitos das minorias linguísticas. 

Basta observar que diferentemente das legislações de minorias raciais e de 

gêneros, as legislações que tratam das línguas de minorias trazem apenas injunções 

e direitos, mas não dispõem sobre as sanções para quem não as cumpre, ou seja, 

não há instrumento jurídico penal, não existe penalidade para quem comete o que na 

sociolinguística chamam de “preconceito linguístico”. Diferentemente de como ocorre 

ao se cometer um preconceito racial ou um preconceito de gênero, por já possuírem 

legislações penais específicas que condenam essas práticas. Isso significa que não 

há essa posição de igualdade em direitos e muito menos a possibilidade de se 

individualizar através da norma, o que funciona ideologicamente, nessas relações, é 

o político, em um jogo de interesses. 

 

1.2 Instituição, Legitimidade e Autoria 

 

No século XXI, o que é ser autor de uma lei de cooficialização de línguas? E 

como isso se dá nessa contemporaneidade? Pretende-se refletir nesse momento 

sobre esse acontecimento, que é discursivo, que se caracteriza pela passagem da 

língua tida como não oficial, para a cooficial, na expectativa de uma oficialidade. 

Desta maneira, para se perceber essa passagem se faz necessário, em um 

primeiro momento, analisar o que é ser autor de lei de cooficialização de línguas no 

século XXI e a quem se destina esse gesto de autoria. 

Constituir-se autor de uma lei de cooficialização, no Brasil, nesse século, é 

assumir uma posição de um saber legislativo, que não reflete apenas o direito 
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linguístico. Nesse período de efervescência política, marcado por golpes e 

contragolpes nas relações de força e poder, após um período de redemocratização e 

de formação de acordos com outras nações nas garantias de direitos humanos, na 

preservação e promoção das questões de minorias, não basta que o falante de língua 

de minoria saiba que tem o direito à língua, pelo viés institucional ele tem que ter o 

direito à língua. A lei, por esse ponto de vista, é o lugar no qual esse direito linguístico 

se institui à sociedade. 

Em território nacional, a cooficialização de línguas, enquanto garantia de pactos 

internacionais se dá por ações municipais. As leis de cooficialização em sua maioria 

dispõem sobre a cooficialização das línguas X, Y e/ou Z (cf. Lei nº. 145 de 11 de 

dezembro de 2002), o que os legisladores municipais, do Brasil, deslocam é a 

possibilidade de passar a ter esse direito à língua. 

A autoria de uma lei constitui um lugar de responsabilidade enquanto legislador 

e engendra em uma posição de autoridade em relação à garantia de direitos à 

heterogeneidade linguística do/no Brasil. 

Esse saber legislativo está relacionado às práticas e produções internacionais, 

oriundas de pactos (declarações) firmados com outras nações, por meio da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Dessa forma, não há apenas interferência 

de propósitos internacionais no Brasil. Discursivamente, compreende-se que existem 

aí relações de sentidos que se estabelecem entre o direito à língua no Brasil e o direito 

à língua em outras nações, que, no caso do Brasil, remetem a um (efeito de) sentido 

de língua enquanto oficial, ou não. 

E é a partir desse efeito de sentido que se busca refletir aqui sobre o processo 

de institucionalização da cooficialização de línguas no Brasil, tendo como proposta a 

relação de legitimação e institucionalização no percurso delineado pelo processo de 

cooficialização de línguas, discutindo a importância da autoria nesse percurso de 

direito à língua. 

Nesse sentido, Lagazzi-Rodrigues (2007, p. 17) evidencia a importância em se 

compreender as possibilidades abertas pela institucionalização e seus diferentes 

modos de representação na relação entre instituição, legitimidade e autoria. 

A (co)oficialidade, por meio de uma lei, ocorre em um espaço institucional, tanto 

a (co)oficialidade, quanto a legitimação dessa (co)oficialidade. 

No que concerne à (co)oficialidade dada a determinada língua no Brasil, os 

espaços institucionais de criação de leis, que permitem isso, são as casas legislativas. 
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Para que seja possível esse procedimento, antes é necessária uma reivindicação de 

grupos linguísticos determinados, estudo de jurisprudências, interesse político, 

aprovações em assembleias legislativas, regulamentação, implementação e 

planejamento orçamentário, a partir do interesse de um agente político, nesse caso o 

vereador, que representa a instituição, até então, legitimada nas práticas de 

cooficialização de línguas no Brasil. 

No Brasil a língua é (co)oficializada por aquele que pratica a legislatura, por 

aquele que positiva o direito, por aquele que, pela ideologia, reivindica um direito 

linguístico a outrem, porém existe aí a produção de diferentes relações com a 

legitimidade, por meio de processos diversos, que (re)significam essa(s) língua(s) em 

diferentes discursos de (co)oficialização. Nesse caso, o vereador toma para si a 

posição de autoria do projeto-lei, não enquanto pessoa física, não enquanto cidadão 

(povo), mas enquanto instituição que, ideologicamente, representa, a saber: a Câmara 

de vereadores e o próprio povo. Sobre essa representação enquanto autor, Orlandi 

diz que “Aprender a se representar como autor é assumir, diante das instâncias 

institucionais, esse papel social na sua relação com a linguagem: constituir-se e 

mostrar-se autor” (ORLANDI, 1998, apud ORLANDI, 2015, p. 74). 

Quando instituído o trabalho do vereador, circunda em âmbito de função autor, 

enquanto agente político a quem a cooficialização faz sentido. Entra aí o 

reconhecimento do trabalho do outro na institucionalização de um direito linguístico, 

em uma relação de alteridade visível. Vereador não é compreendido como a pessoa 

humana, mas enquanto as instituições (Câmara e povo) que representa e que o 

legitima para tal ação, permitindo, desta maneira, essa autoria. 

 Esse procedimento de (co)oficialização de língua(s) engendra sentidos outros, 

como os de injunção às próprias línguas outras que possuem status de oficialidade ou 

cooficialidade, e às línguas outras não (co)oficializadas. 

 

Por um lado a institucionalização impõe injunções, por outro lado ela 
torna possível a circulação de um saber, abrindo para diferentes 
modos de representação e para a continuidade da produção científica. 
Uma questão de política linguística marcada pela tensão entre a 
função autor e a posição autor (LAGAZZI-RODRIGUES, 2007, p. 17). 

  

 Lagazzi-Rodrigues, no trecho acima, trata da institucionalização da linguística 

enquanto disciplina no Brasil, mas o interessante é observar como ela representa esse 

procedimento, o que pode ser ampliado, em um gesto de paráfrase, para fins deste 
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estudo, acerca da institucionalização da cooficialização de línguas, ao se 

compreender que a institucionalização do processo de cooficialização impõe 

injunções, mas que, por outro lado, torna possível a circulação de um direito 

linguístico, abrindo para diferentes modos de representação e para a continuidade do 

processo de cooficialização. Uma questão de política linguística marcada pela tensão 

entre a função autor e a posição autor, nessas relações de força e poder, constitutivas 

de um direito. 
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2 A MATERIALIDADE DISCURSIVA DA COOFICIALIZAÇÃO 

 

 Ao iniciar essa parte é muito interessante retomar o que disse Michel Pêcheux, 

durante a mesa-redonda: Discurso História-Língua, que teve a participação de Antonie 

Culioli, Jean-Pierre Faye, Jacques Rancière, Elisabeth Roudinesco, no decorrer do 

Colóquio “Materialidades Discursivas”, realizado em Nanterre, nos dias 24, 25 e 26 de 

abril de 1980. Ele propõe entrar no debate por uma questão sobre a materialidade, ao 

considerar que: 

 

poderíamos dizer que a palavra “materialidade”, conjugada à palavra 
“discurso”, pode tender para a ideia de que o discurso produziria a 
materialidade; a posição-limite sobre esse ponto seria dizer: “não há 
matéria senão discurso”, ideia que foi sugerida ontem sob a forma “o 
discurso é produtor de real”. Mas podemos sustentar uma outra 
posição, segundo a qual, se há materialidade do discurso, é porque os 
discursos são tomados na materialidade histórica, no sentido de que 
há efeitos de determinação da estrutura histórica sobre o discursivo. 
Essa divisão lhes parece refletir as questões atuais sobre o discurso? 
(PÊCHEUX, 2016, p. 283). 

 

Essas posições explicitadas, por Michel Pêcheux dos anos 80, fazem com que 

ele questione as reflexões sobre o discurso até então. Permite, hoje, pensar-se a 

materialidade discursiva da cooficialização, ao se considerar, para tanto, a 

materialidade da linguagem escrita, nesse e em outros momentos da história. 

Momentos nos quais existem rupturas que reorganizam a relação entre homens e 

suas relações em sociedade.  Cita-se, nesse momento dado, o do século XXI, nessa 

contemporaneidade, a escrita das leis sobre/de línguas, as ditas leis de 

cooficialização, que já deslocam sentidos nesse momento da história, pelo ideológico, 

por sua materialidade. 

Sentidos esses que são evidentes nas práticas sociais. Uma norma sobre 

língua – enquanto materialidade da linguagem em sua forma escrita – (positivada em 

lei) impõe injunções sobre os falantes dessa mesma língua e sobre os que não falam 

essa língua cooficiliazada, o que enseja mudanças nas práticas sociais e nos modos 

de vida dos falantes e dos não falantes dessas línguas outras, num determinado 

momento da história, nesse caso, o contemporâneo. 

 

Sabemos também que considerando a materialidade da linguagem, 
mais precisamente da escrita, em diferentes momentos da história há 
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rupturas que reorganizam o trabalho intelectual, a relação entre 
homens e suas práticas sociais, os seus modos de vida (ORLANDI, 
2012, p. 70). 

 

 A noção pretendida aqui de materialidade é a que advém da perspectiva 

discursiva materialista, explica-se isso, por compreender que a noção de 

materialidade, como elucida Orlandi (2012, p. 70) “tem sido banalizada, perdendo sua 

especificidade” A autora ainda explica que a materialidade não se reduz “ao que está 

dito”, ou ao “dado” de qualquer natureza que seja. 

 Então, sob essa perspectiva é interessante observar que “na ética materialista 

– assim como na capitalista – saúde, bem estar, riqueza, prazer, devem ser interesses 

fundamentais na vida” (ORLANDI, 2012, p. 71). Assim, pela 

 

perspectiva discursiva, a materialidade é o que permite observar a 
relação do real com o imaginário, ou seja, a ideologia, que funciona 
pelo inconsciente: a materialidade específica da ideologia é o discurso 
e a materialidade específica do discurso é a língua, diz M. Pêcheux 
(1975) (ORLANDI, 2012, p. 72). 

 

 Em Orlandi, observa-se que ela busca pensar a forma discursiva como forma 

material, isso no campo do materialismo histórico, tomando, pois, desta maneira, a 

forma linguístico-histórica. O que, para ela, não é uma forma nem abstrata e nem 

empírica. 

 

Concebo assim a própria língua no processo histórico-social e coloco 
o sujeito e o sentido como partes desse processo. Nesse percurso 
redefino o político como divisão – divisão entre sujeitos e divisão do 
sujeito – já que nossa formação social é dividida e a interpelação do 
indivíduo em sujeito produz uma forma histórica que é a capitalista de 
que resulta um sujeito dividido, ao mesmo tempo determinado e 
determinador (ORLANDI, 2012, p. 72-73). 

 

 E por essa forma de se conceber a língua no processo histórico-social, 

enquanto uma forma linguístico-histórica, que se depreende a noção de dispositivo, 

com um sentido, como diz Orlandi (2004, p. 20), preciso, por levar em conta a 

materialidade da linguagem. Ou seja, compreender que a linguagem não é 

transparente, mas, sim, opaca. Daí, a importância da discursividade enquanto 
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instrumento teórico69, que permite o acesso à linguagem, ao se trabalhar a sua 

espessura semântica (linguística e histórica). 

 No caso das leis de cooficialização de línguas, ao se analisar discursivamente, 

não interessa o sentido que estaria oculto70 atrás desses textos legais. Pela análise 

de discurso e considerando a materialidade discursiva dessas leis, a questão do 

sentido presente nelas é a questão da própria materialidade da lei, enquanto texto, de 

seu funcionamento, de suas condições de produção e dos mecanismos dos seus 

processos de significação. 

 Falar da materialidade discursiva da cooficialização, dessas leis que 

cooficializam língua, é falar de um processo de significação dessas línguas. Língua 

enquanto instrumento linguístico, pós um gesto de escrita, que a positiva em norma. 

Na Análise de Discurso a língua é concebida enquanto materialidade do discurso, 

como supracitado, enquanto um sistema não-homogêneo e aberto. Essas leis de 

cooficialização são a materialidade discursiva da língua, que instrumentaliza, por meio 

de normas, outras línguas. 

 Por essa materialidade discursiva, que é possível, ao analista de discurso, em 

sua prática analítica, observar nas leis de cooficialização de línguas, não somente o 

que o texto diz, ou o que ele quer dizer (como se faz em uma análise de conteúdo, ou 

em uma análise linguística), muito menos quais os direitos que esse texto garante 

(como se faz em uma análise hermenêutica jurídica da norma), mas, sim, os indícios 

dos seus processos de significação, os vestígios, as pistas que estão nele inscritos. 

 

Não atravessamos o texto para extrair, atrás dele, um conteúdo. 
Paramos em sua materialidade discursiva para compreender como os 
sentidos – e os sujeitos – nele se constituem e a seus interlocutores, 
como efeitos de sentidos filiados a redes de significação. É a isso que 
referimos quando dizemos que na Análise Linguística e na Análise de 
Conteúdo se trabalha com produtos e na Análise de Discurso com os 
processos de constituição (dos sujeitos e dos sentidos) (ORLANDI, 
2015, p. 89). 

 

                                                           
69 Nas palavras de Orlandi (2004, p. 20), “em nosso caso, a noção de dispositivo tem um sentido preciso 
que leva em conta a materialidade da linguagem, em outras palavras, sua não transparência e coloca 
a necessidade de um “instrumento teórico” para se ter acesso a ela, para trabalhar sua espessura 
semântica – linguística e histórica – em uma palavra, a discursividade”. 
70 Reconhece-se a impossibilidade de se ter acesso a um sentido que bizarramente estaria oculto atrás 
do texto (ORLANDI, 2004, p. 20). 
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 Pela materialidade discursiva dessas leis que cooficializam línguas, que se 

pôde ao longo desse texto, buscar, no momento da análise, a compreensão da 

constituição dos sentidos de direito à língua. Isso permitiu descartar aquele sentido 

evidente de que o direito à língua é garantido por essas leis cooficializadoras. Esse 

gesto de cooficialização é um discurso outro, que surge de outras práticas ideológicas, 

que acabam resultando em legislações, condicionadas pela formação social atual, que 

é, e se mantem, capitalista. 

 Ressaltadas umas línguas e apagadas outras – nas leis de cooficialização, na 

superfície enunciativa desses textos legais, nesse tempo (século XXI) – a 

materialidade discursiva demonstra a presença de todas elas (essas línguas de 

minorias) operando naquilo que, com o tempo, vai se constituir discursivamente como 

memória da qual se dirá sobre o direito à língua. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se ter a compreensão de que não é necessário se instituir um final, dada às 

possibilidades de reflexões outras a partir dos estudos engendrados nesse trabalho, 

que teve como corpus de análise três legislações municipais referentes ao processo 

de cooficialização de línguas, sendo elas: 

 Lei nº 145 de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a 

cooficialização de Nheengatu, Tukano e Baniwa no município de São 

Gabriel da Cachoeira, AM; 

 Lei nº 510 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre a cooficialização 

da Língua Pomerana no município de Laranja da Terra, ES; e  

 Lei nº 211 de 04 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a 

cooficialização das línguas Wapichana e Macuxi no município do Bonfim, 

RR. 

Buscou-se, então, a análise, no entendimento do jogo enunciativo que elas 

representam, por esse acontecimento discursivo, que é o da cooficialização de 

línguas, nessa contemporaneidade, nessa história.  

Para tanto, analisou-se discursivamente os sentidos de línguas (co)oficiais 

nessas legislações municipais brasileiras, ao se tomar o processo de 

institucionalização do que vem a ser compreendido, como direito à língua. 

Essas legislações de cooficialização de línguas retratam um acontecimento que 

se transfigura em político, que vai além do que pode ser intencionado pelos falantes 

de línguas outras. Esse acontecimento se caracteriza na passagem discursiva pela 

diferença entre os dois enunciados, o de língua não oficial, para o de língua cooficial, 

num outro sentido ao de oficial. 

Para a compreensão dessa passagem, foi necessário analisar o que significar 

no século XXI ser autor de leis que garantem o direito à língua e, também, qual a 

finalidade dessa autoria na contemporaneidade. 

O século XXI, enquanto um momento determinado de uma dada formação 

social, que é (neo) liberal, mostra-se um momento de rupturas, de sentidos outros. As 

discussões nesse período, acerca de direitos de minorias, deslocam sentidos que não 

eram possíveis em outra formação discursiva, pelas suas relações com as ideologias. 

Pelas análises, pode-se observar que os interesses – que estão sendo 

determinados por essas práticas discursivas, que são ideológicas, de direitos 
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humanos, por aparelhos do legislativo, do judiciário e do executivo – de individualizar 

os sujeitos falantes de línguas outras, enquanto minorias, não deslocam esses 

sentidos, mas silenciam a resistência das minorias linguísticas e são políticos. Essa 

resistência é silenciada no momento em que o Estado passa a positivar essas línguas 

outras. Resistência esta, que é igualmente constitutiva do ritual ideológico do 

assujeitamento desse sujeito falante de língua outra. 

Quando positivada em lei uma língua de minoria, o sujeito falante dessa língua 

sai da posição de resistência, de quem pede e deseja ser reconhecido, para a posição 

coercitiva da norma, ou seja, deixa de ser resistência por esse movimento. O Estado, 

com isso, continua regulando o seu dizer, o que pode ou não ser dito, nessa relação 

de força e poder, pela injunção que a lei garante. 

Em um primeiro momento da pesquisa o estudo era direcionado a 

compreensão das leis sobre línguas como instrumentos linguísticos e para as relações 

entre o direito e a língua. O que se constituiu foi a identificação do processo de 

institucionalização do direito à língua a partir da análise discursiva dos sentidos de 

línguas (co)oficiais em legislações municipais brasileira – que foi possibilitado após as 

análises de algumas legislações cooficializadoras, na terceira parte desse trabalho – 

e de leituras em História das Ideias Linguísticas, que, também, tem como objeto de 

estudo a constituição da língua nacional em diferentes épocas.  

Esse movimento de escrita se consolidou a partir dos encontros/reuniões de 

pesquisas e estudos do Grupo de Pesquisa: Conhecimento, História e Língua e das 

orientações e coorientações. 

Pela pesquisa foi possível chegar à compreensão de se estar em uma formação 

discursiva emergente, após verificar como funciona a memória no discurso da 

cooficialização, justamente pelo efeito dos sentidos que estão sendo determinados 

nessa formação social (neo) liberal, que são os: de igualdade, garantia de direitos, de 

(ser) nacional, entre outros. 

Foi possível, assim, compreender que discursivamente o conceito de 

cooficializar não pode ser tomado apenas no sentido linguístico de “ao lado de”, como 

define Gilvan (2015), já que cooficializar, que é um gesto político-jurídico, significa 

como resultado de uma análise de Formações Discursivas. Cooficializar pode ter 

diferentes sentidos em funcionamento em diferentes Formações Discursivas. Não é 

apenas colocar uma língua “ao lado de” outra, é um gesto do político, na história, que 

silencia a resistência, que apaga, que determina, que engendra sentidos outros. 
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Esse discurso de cooficialização se forja justamente nos discursos sobre a 

diversidade linguística, plurilinguismo, e acaba por colocar em evidência a 

ambiguidade do sujeito, pela ideologia jurídica, ao instituir uma norma para uma língua 

tida como oficial e outras normas para línguas tidas como cooficiais. Com esse gesto 

(de cooficialização) o Estado se diz compreender a diversidade das minorias 

linguísticas, mas o que faz é silenciar a resistência. 

Observou-se, ainda, por esse acontecimento de instituição dos processos de 

cooficialização, que as relações de força e poder se dão intrinsecamente, entre todos 

os sujeitos envolvidos, no ato de legislar sobre as línguas. Relações que são 

fortemente marcadas em comando e obediência. 

Nessa conjuntura é perceptível que algumas línguas são ressaltadas e outras 

apagadas nas leis de cooficialização, mesmo gesto que ocorre na Constituição 

Federal de 1988, ao estabelecer a Língua Portuguesa como oficial. Nisso, percebeu-

se que a presença de todas essas línguas (oficial e cooficiais) em normas, pela 

materialidade discursiva, constitui discursivamente o que se diz (e dirá) sobre o direito 

à língua. 

Durante a análise o que realmente se discutiu foi à relação política existente na 

tensão do ato de normatizar as línguas cooficiais. Determinando, assim, os lugares 

que cada um dos sujeitos ocupa. O que permitiu perceber que em relação aos 

sentidos, as relações de força e de poder no funcionamento discursivo da 

cooficialização das línguas ficam implícitas, e a cada sujeito dessa relação, sentidos 

outros são determinados e determinantes. 
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