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Alguns contextos de políticas 
linguísticas

• Currículo de ensino-aprendizagem da língua materna e de 
línguas estrangeiras.

• Certificação oficial de proficiência nas línguas materna e 
estrangeira.

• Sinalização pública

• Aceitabilidade do usos de língua materna e estrangeira em 
situações formais (tribunais, ambientes profissionais)

• Aceitabilidade de usos de língua materna e estrangeira em 
determinados gêneros textuais (bulas, contratos, gêneros 
específicos de meios de comunicação) 

• Meios de instrução de ensino em redes oficiais (educacão
indígena, escola pública). 2
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A desigualdade (a política) por trás das 
políticas linguísticas
• Conceito de língua como sistema abstrato: Não leva em conta 

contexto (tempo, espaço, sujeitos). Exige a pergunta: sistema 
para quem? A(s) línguas de quem são excluídas do ‘sistema’? 
(Bakhtin/Voloshinov 1981).

• Conceito de comunicação como ‘telementação’; 
emissão/recepção de mensagens. Comunicação vêm antes da 
linguagem; a linguagem facilita a comunicação. Elimina 
sujeitos, contexto, história, localidade e interconexões. Quem 
pode falar com quem? Onde? (Harris 1981)

• Quem são os sujeitos que produzem políticas linguísticas? 
Para quem? Falam que línguas? Falam de onde em termos de 
tempo e espaço? Como esses sujeito são historicamente e 
espacialmente constituídos? Quem é excluído/incluído nesses 
processos? 3
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Políticas Linguísticas como Excludentes 
(Spolsky 2005) 

• Qualquer estudo de políticas linguísticas envolve 
compreender quais variáveis linguísticas co-ocorrem com 
quais variáveis não linguísticas

• As políticas linguísticas normalmente enfocam variantes 
linguísticas nomeadas (com identidade convencionada ou 
aceita.

• Porém, tais variantes na verdade são conglomerados 
complexos de itens linguísticos ou ecologias não oficialmente 
reconhecidos como línguas.

4
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Políticas Oficiais vs Cultura Linguística 
(Schiffman 1996)

• A natureza racional, técnica, supostamente neutra, das 

políticas linguísticas é colocada em cheque pelo conceito 

de cultura linguística

• A linguística política não deve considerar apenas as 

decisões hierárquicas escritas e explícitas, mas também 

as crenças implícitas, subjacentes, populares, não oficiais que 

também podem influenciar de forma enfática  os 

resultados de políticas.

5
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Lembrando...  a linguagem como fenômeno política

(Joseph 2006) 

• “A discordância é a mãe da política”
• “ Todo ato de linguagem é potencialmente política; 

mesmo que eu não tenha motivações políticas 
conscientes ao proferir uma determinada fala, ainda 
assim é capaz de me posicionar de uma determinada 
forma perante meu ouvinte ou leitor que pode inferir 
que eu tenha motivações que eu não sabia que 
tinha”

• “Não levar em conta as múltiplas maneiras pelas 
quais a linguagem funciona para posicionar os 
falantes entre si é ter um conceito parcial e 
distorcido da linguagem.”

(Joseph 2006:17-19)
6
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Os Sujeitos Invisíveis das Políticas 
Linguísticas 

• Se a política linguística serve para regulamentar, ordenar 
e distribuir usos e formas linguísticas, quem são esses 
sujeitos que produzem políticas linguísticas? Falam que 
línguas? Falam de onde em termos de tempo e espaço? 
Como esses sujeito são historicamente e espacialmente 
constituídos?

• Qual a relação desses sujeitos com os sujeitos cujas 
línguas eles procuram regulamentar?

7
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Formas de Ordenar a Diferença/Variação: a 
Política vs a Polícia (Ranciére 2001) 

1. Polícia: impor uma ordem sobre sujeitos; buscar consenso. 
Permitir que alguns sujeitos tenham voz e outros não; 
padronizar, normatizar os sujeitos que tem voz; silenciar os 
sujeitos a quem é negada voz. Anular o dissenso e diferença 
entre sujeitos

2. Política: promover a diferença que constitui qualquer 
comunidade; promover o dissenso entre sujeitos; revelar a 
uma comunidade a diferença que a constitui. 

• A ação política envolve sujeitos e as relações entre sujeitos. 
A ação política do estado, lócus da políticas linguísticas serve 
para controlar, isto é, eliminar a política.

8
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A Desiguladade na Invenção Comunitária da 
Linguagem (Ranciére 2007)

• A invenção comunitária do discurso, requer uma ruptura 

inicial que introduz na comunidade, através do 

pressuposto da igualdade, seres falantes que antes não 

estavam incluídos. 

• Isso representa uma ruptura que introduz uma economia 

diferente daquele do pressuposto da desigualdade, que 

exclui.

• A eficácia de uma comunidade de seres falantes se 

fundamenta numa violência que a antecede. A essência 

dessa violência inaugural é dar nomes aos anônimos e 

tornar palavras audíveis onde antes se percebia apenas 

ruído.
9
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As políticas linguísticas excludentes como fruto do 
Pensamento Abissal (Sousa Santos 2007) 
O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num
sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as 
visíveis. 

As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a 
realidade social em dois universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o 
universo “do outro lado da linha”. 

A divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, torna-se 
inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa não existir 
sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível. 

Tudo aquilo que é produzido como inexistente  é excluído de forma radical porque 
permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite de
inclusão considera como sendo o Outro. A característica fundamental do
pensamento abissal é a impossibilidade da co-presença dos dois lados da
linha.

10
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Colonialidade:a relação entre diferentes e a 
opção decolonial (Mignolo 2011, Dussel 2008)

•Colonialidade não se refere ao processo histórico da 
colonização; refere-se ás relações hierarquizadas desiguais 
entre saberes, raças, gêneros línguas e culturas em nome do 
progresso e da modernidade.

•Colonialidade estabelece relações desiguais de valor entre 
quem fala e a quem se pode falar, entre qual língua é 
reconhecida como língua e qual é vista como mero ruído.

•Colonialidade estabelece quem é sujeito/agente e quem 
não é.

A opção decolonial é promover o fim dessas relações 
hierárquicas. 11
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Contra o desperdício do Pensamento 
Indolente (Sousa Santos 2002) 

• Necessidade de se afastar do tempo linear do 

pensamento abissal ocidental, expandir o presente 

e contrair o futuro.

• Necessidade de espacializar o tempo

• Isso fará com que apareça a multiplicidade de 

saberes (“ecologia”) antes invisíveis/inaudíveis.

• Necessidade de aprender a conviver com 

multiplicidades, incertezas, dissenso, o processo 

tradutório constante.

12

ICCAL 2015 - Lynn Mario T. Menezes de Souza



Dissenso: universal vs particular
De Ranciére a Mignolo

• A política envolve “colocar o suposto universal, normativo, sob 
estresse”. 

• Envolve “ empurrar tanto o universal do outro quanto a 
particularidade de si mesmo ao ponto no qual cada um passa a 
contradizer o outro”

• Isso conecta a violência simbólica da separação universal/particular 
com um resgate de uma universalidade conflitante para todos. 
(Ranciére 2003)

• A coexistência conflitante não pode ser evitada; a solução não é de 
eliminar a diferença e sim decolonizar a lógica de colonialidade que 
traduz as diferenças em valores desiguais nas políticas linguísticas.

13
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Necessidade de repensar o sujeito: o devir 
“como se”do sujeito nômade (Braidotti 
1994)
• Para aprender a conviver com multiplicidades, 

incertezas, dissenso, o processo tradutório 

constante, é necessário desenvolver uma 

consciência crítica que possibilita 

transformações e mudanças.

• O sujeito nômade é um sujeito caracterizado por 

agência deliberada e experiência vivida.

• Para promover a agência política, é necessário 
construir sobre a base do fim das identidades fixas e 
estáveis da modernidade eurocêntrica. 14
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O Sujeito Nômade Poliglota
(Braidotti 1994)
• É importante promover a percepção de um sujeito 

nômade em constante devir, agindo constantemente 
“como se”; 

• Contra a exclusão anterior e contra as construções 
binárias e excludentes do pensamento abissal, o sujeito 
nômade surge entre fronteiras fluidas, intervalos, 
interfaces, interconexões, relações, interstícicos.

• (Veja por exemplo Freire 2005 “Antes de ser um eu, fui o 
você de outro”)

• O sujeito nômade é poliglota uma vez que usa a língua 
não como mero instrumento mas como lócus de trocas 
simbólicas que o conecta a outros sujeitos nómades 
numa rede tênue de constantes traduções equivocadas.

15
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A política dissensual da Tradução 
Equivocada  (Viveiros de Castro 2004)

• O sujeito nômade agindo “como se”, no interstício de 
uma ecologia de vários saberes, segue uma ética e 
política dissensual ao apreciar a tradução equívoca como 
a base da ação social da linguagem. 

• A tradução equivocada se caracteriza pela capacidade de 
compreender que os entendimentos entre sujeitos 
necessariamente são desiguais.

• o importante é perceber que numa interlocução,  o 
Outro do Outro e meu Outro nunca são os mesmos. 
Portanto não há ponto de convergência, não há como 
dizer de quem é o entendimento verdadeiro.

16
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A Cama de Gato (Khubchandani 1998): para 

uma política linguística de sujeitos nômades

I. Mapeamento cognitivo: Qual é a transação? Qual o propósito dessa interlocução
linguística?
II. Identidade: Quem sou eu: Quem é meu interlocutor? Que línguas/saberes
estão em jogo?
III.  Desenho/Ação: Escolha e utilize os recursos disponíveis para agir/interagir,
cumprir a transação

17
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Uma política crítica linguística: para além do 
pensamento abissal e policialesca

• A linguagem, como os sujeitos que a usam, 
é sempre múltipla e em constante devir.

• Políticas linguísticas críticas percebem 
sujeitos nômades e línguas em fluxo; 
percebem dissenso como base da política.

18
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Para uma política crítica da linguagem:
ler-se lendo

saber1

cultura 1

Linguagem 1

EU EU

linguagem 2

saber2

cultura 2

Interstício 
que produz 
linguagem 
e sujeitos 
nômades.
Dissenso 

que junta e 
separa

Igualdade 
sem 

identidade 
fixa

Estar NO mundo
Contexto Espacial/Local

Estar COM o mundo
Genealogia/história do sujeito em devir 2
Contexto genealógico

Estar COM o mundo
Genealogia/história do sujeito em devir1
Contexto genealógico

A ética de ler-se lendo

19
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Coloniality of knowledge 2

• ‘coloniality’ establishes unequal differences in value between 

who speaks and who is spoken to; which language is 

recognized as language and which is heard (if at all) as mere 

white noise and by whom; 

• Defines which knowledges are valued as knowledge. 

• Establishes who is recognized as a full citizen and who is not.

20
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Darkness and Language Policy:
the role of (unequal) knowledges
• Spolsky, B. (2005) study of language policy involves 

understanding what non-language variables co-vary with 
language variables.

• Language policies concerned normally with named (by 
structures of power) language varieties. 

• However, these varieties are complex conglomerates of 
linguistic items or ecologies (contextualized repertoires), not 
officially recognized as language.

• Coloniality of older view of language policy as  rational, 
technical, data-based (Fishman 1971): but from whose locus 
of enunciation?

21
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Language Policy and Linguistic
Culture
• Technical, rational, neutral, scientific nature of 

language planning is challenged by notion of linguistic 

culture

• Schiffman (1996): “I think it is important to view 

language policy as not only the explicit, written, 

overt, de jure, official and “top-down” decision-

making about language, but also the implicit, 

unwritten, covert, de facto, grass-roots, and 

unofficial ideas and assumptions, which can 

influence the outcomes of policy-making just as 

emphatically and definitively as the more explicit 

decisions.”
22
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• Spolsky’s (2005) complex language ecology + Schiffman’s 
(1996) linguistic culture = language policy as messy, 
problematic 

• Focus of discussion is still on language as OBJECT of analysis

• What of policy makers as analyzing subjects and their locus 
of enunciation?

• What seems to be at stake in policy discussion is only the 
complex, irrational knowledge (“linguistic culture”) of 
communities undergoing language policy-making: what 
about the knowledges of the policy makers and their 
unequal relations of power to the knowledges being 
analyzed?

• The coloniality, unequality of knowledges of policy-makers vs 
community knowledges. 23
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Recent Critical, Deconstructive phase of language 
policy (LoBianco 2013)

• “Today there is more language policy making than at any 
time in history.” (LoBianco 2013)

• This ‘”critical, deconstructive” phase in language policy 
theory lays emphasis on ideologies and interests behind 
language policy proposals.

• LoBianco sees this as obstacle:

• “In this context, the purposeful effort to improve the 
practices of language policy making, to build on the work 
of the pioneers of the field rather than to endlessly 
deconstruct and expose its limited perspectives or 
partiality, is required.” (3)

• This results in coloniality/unequality of knowledge 
between “pioneers” (Fishman, Spolsky, Ferguson, 
Schiffman, LoBianco) and contemporary “endless critics”.

24
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“Pioneers” vs “Endless Critics”

• Differences in Locus of enunciation: whose knowledge counts? 
Whose linguistic culture counts? 

• Non-western critiques of coloniality in language policy: 
Khubchandani(1997), Makoni(1998), Asante (2006) Banda 
(2009), Rajagopalan (2003,2005), Menezes de Souza (2006, 
2011).

25
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Example of language-policy conflict:”universal”
locus of enunciation/coloniality of knowledge

• Concept of mother-tongue as medium of instruction
• Whose concept of mother tongue: mono- or multi-

lingual? Mono- or multi-cultural? National or trans-
national?

• “…it is important that every effort should be made to 
provide education in the mother tongue … On 
educational grounds, we recommend that the use of 
the mother tongue be extended to as late a stage in 
education as possible. In particular, pupils should begin 
their schooling through the medium of the mother 
tongue, because they understand it best and because 
to begin their school life in the mother tongue will 
make the break between home and school as small as 
possible.” (UNESCO, 1951)

26
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Cross-national multi mother-tongue? 
“Named”Language?

• Banda (2008, 2009): South African linguistic culture; need for 
multilingual models of education and language policies based 
on linguistic repertoires of speakers; cross-border 
configurations of models and policies to account for border-
crossing multilingual landscapes.

• “linguistic repertoire-based multilingual models.”

27
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Intra-national, multi-mother
tongue?
• Khubchandani (1997): Indian linguistic culture  “plurilingual 

ethos”

• Multilingual situation as “rainbow” coexistence of “languages”
(blurred boundaries, multilingual repertoires).

• Ethic of “synergy”, whereby interlocutors from different 
language backgrounds in the same linguistic ecological system 
negotiate across linguistic and cultural differences: “In 
intercultural communication, the parties are oriented to the 
collaboratively generated field of signification that is 
constantly shifting. […] The indeterminate character of 
understanding is critical in an interaction”.

28
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O Lado Obscuro da Política Linguística: o caso de Goa

29
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O Problema (1):
• Língua-território: konkani falado nos estados de Karnataka, 

Maharashtra, Kérala e Goa; língua majoritária apenas em Goa

• Língua-identidade: língua materna de várias classes sociais, castas 
e religiões; oficialmente reconhecida como língua em 1981; se 
torna língua oficial em 1987: “Official Language Act, 1987 provides 
that Konkani shall be the Official language whereas Marathi shall 
be used for all or any of the official purposes.”

• Língua-estado: konkani língua oficial no alfabeto nágari; marata 
também reconhecida oficialmente; co-existem com híndi e inglês, 
línguas federais.

30
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O Problema (2)
• O konkani é pouco usado na escrita e em contextos formais (não 

governamentais), sendo substituido por inglês ou marata, 
dependendo do contexto.

• Todo o sistema educacional pós-secundário é em inglês.

• Enquanto língua oficial, usa apenas uma variante (Pondá) e um 
alfabeto (nágari), porém essa variante não é aceita por todos e o 
alfabeto e a variante oficiais são contestados pela comunidade 
católica (aprox. 30% da população) e marginalizados pela 
comunidade hindu não bramánica.

• Todos são unânimes em identificar o konkani como a língua 
identitária do estado, lutaram para seu reconhecimento, mas a 
maioria insiste em escrever e ler em inglês e/ou marata.

• Como entender essa complexidade linguística sem reduzi-la á 
homogeneidade das categorias linguísticas aparentemente universais 
das teorias de políticas linguísticas: língua materna, língua oficial, 
língua escrita, língua oficial? 

31
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Os vários alfabetos 

de konkani

32
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Konkani no alfabeto ‘romi’

Konkani no alfabeto (dev)nagari

33
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Políticas linguísticas de Goa

• 1987 Política ling. oficial: konkani língua estadual 

oficial; marata e inglês aceitos para funções 

administrativas; inglês na sinalização pública.

• 1990 apenas línguas regionais (konkani, marata) 

podem ser utilizadas na rede escolar como meio de 

instrução.

• 2011 reflexo da lei de Direito á Educação, escolas que 

ensinam em inglês tambêm recebem verbas oficiais.

• 2012 apenas aquelas escolas que ensinavam em inglês 

em 2011 podiam continuar a ensinar em inglês

• Conflitos e manifestações constantes na mídia a favor e 

contra políticas linguísticas oficiais 34
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Konkani língua oficial e o sistema escolar

Meio de Instrução Escolas Públicas

Konkani 64

Marata 874

Escolas públicas com 8 anos de instrução (2012)
Educational Act de 1990 requer que todas as escolas oficiais
usem apenas Konkani. 

Escolas mistas (particulares com verbas públicas)
com quatro anos de konkani (2012)

Comunidade Língua Escolas

Hindu (casta baixa) Marata 48

Hindu (casta alta) Konkani 6

Católica Konkani 70

Católica Inglês 60
35

ICCAL 2015 - Lynn Mario T. Menezes de Souza



Cultura linguística e políticas de 
identidade

• 78.51% dizem ter konkani como língua materna.

• 62.84% dizem falar apenas konkani com os filhos

• 15% preferem konkani como meio de instrução escolar

• 12.72% preferem marata como meio de instrução escolar

• 65.76% preferem inglês como meio de instrução escolar

(Botelho 2002, 2011)

36
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Konkani 
falado

Konkani 
escrito

English

Antruzi Nagari Bardexi Romi Marathi

region religion caste

“Rainbow effect” : multiple mother-tongue of 

Goa (rather than monolingual diglossia )

Multiple mother-tongue: multiple scripts

Not named
varieties

High caste
Hindu, West
Goa variety,
‘Official 
Language’ since 1987

Sanskrit script
Catholic North
Goa variety

Used since 17th cent 
In religious rites

Roman
script

Low caste 
Hindu, sanskrit 

script

Used and preferred by 
Majority for formal use 37
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From epistemes to bodies

• Need to locate knowledge in (racialized, gendered) bodies: 
bodies call minds into question (Mignolo 2011, Fanon 1952)

• Knowledge is de-universalized, localized, “de-epistemicized”; 
repertoires vs mother-tongues

• Linguistic culture is bodily culture: self-burning, killing in 
mother-tongue language disputes

• Bodies are valued, distributed unequally (race, gender), 
located space with histories geo-politics of knowledge.

38
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Locus of enunciation and coloniality produce presuppositions of 
universality: from epistemes to located bodies

Locus of enunciation of Western linguistics and 
language policy theory presupposes monolingual 
nation-states with monolingual written cultures. This 
causes “rainbow-effect” and “synergy” to be seen as 
‘dark’, irrational, messy, in need of rational policy.

Khubchandani (1997): Western linguistics time, 
canonicity, antiquity when it sees multilingualism 
instead of perceiving new varieties.

39
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 Indian locus of enunciation: multilingualism and cultural 
heterogeneity priviliges space: space emphasizes
simultaneous co-existence of diversity; “rainbow-effect”
and synergy produce new un-named ad hoc ‘varieties’
as items of repertoires rather than varieties per se 
(Khubchandani 1997, Annamalai 2001, Bhatia 2004, 
Mohanty 2006).

 The concept of space includes the perception of time as 
an    element of space. Time introduces movement, 
dynamism, qualitative variation of the objects co-
existing in space; fixity is broken; identity is perceived in 
difference; 

 A ‘multiple-mother-tongue’ is born 40
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Language as Politics (Joseph 2006)

• “Disagreement is the mother of politics” Joseph (2006:17)

• “Every act of language is potentially political, in that even if I 
do not have conscious political motivations in making a given 
utterance, it is still capable of positioning me in a particular 
way vis-a-vis my hearer or reader  who may infer that I had 
motivations I didn’t know I had” (17-18)

• “To ignore the manifold and sweeping ways in which language 
functions to position people relative to one another is to have 
a partial and distorted conception of what language is about”
(19)

41
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From dark to dark: dissensus as starting point 
(Ranciére 2004)

• Emancipation from ‘emancipation as light’, as ‘expert 
knowledge’, as knowledge of coloniality, ‘pioneer knowledge’

• Egalitarian principle (Ranciere 2004): need to start from the 
presupposition of equality of knowledges, equality of 
capacity to know and learn 

• Equality at point of departure and not equality at point of 
arrival (presupposes mastery, inequality).

• Equality of knowledges and intelligences is not the equality of 
knowledges in all its manifestations.

• Each manifestation is located in a specific body, a specific 
context with a specific distribution of meanings and values.

• Linguistic policy must take into account its own locus of 
enunciation and de-link itself from the darkness of its 
coloniality.

42
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Dissensus: universal vs particular
From Ranciére to Mignolo

• Politics involves “putting the universal under stress”

• Politics involves “pushing both the other’s universal and one’s 
own particularity to the point where each comes to contradict 
itself”.

• This connects the symbolic violence of the universal/local 
separation with a reclaiming of conflictual universality by all 
(Ranciére 2003)

• Conflictive coexistence cannot be avoided; solution is not to 
eliminate difference but to decolonize the logic of coloniality 
that translates differences into (unequal) values in language 
policy.

43
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“Any language can be the language of our educational system, as 
longa as on our lips and in our homes Konkani remains forever. 
The English language may be the language of education and the 
economy, but let us agree that Konkani is the language of our 
hearts and our identity”.”

Pratap Naik  dezembro 2012

“Konkani is not just Konkani [...] Difference is natural and 
universal. But when it is transformed into value, society invents 
hierarchies.”

Victor Ferrão June 2012
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Pressuposição da normatividade da 
língua materna única
• Unesco 1953: toda criança deve frequentar uma escola e ser educada 

em sua língua materna.

• Pressupõe estado-nação homogêneo, monolíngue, monocultural.

• Reduz educação a escolarização

• Age em nome de “facilitar” a aprendizagem da criança, levando a 
língua do lar para a escola;

• Pressupõe homogeneidade de saberes entre escola e lar

• Elimina a diferença entre os discursos do saber da escola (escrito, 
formal, etc.) e os discurso do saber do lar (oral, informal, etc.).

• Esconde a dificuldade e a necessidade sociais da criança em adquirir 
novos saberes/discursos além/fora do lar.

• Em vez de homogeneizar os discursos, suas diferenças qualitativas e 
funcionais devem ser enfocadas, estudadas. 45
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What kind of language policy?

• Based on repertoires and not  (mono) named varieties, 
generalizable only as local. Conflictual, temporary, changeable.

• Each local sees itself as implementing the ‘same’ policy but each 
implementation is realized in a different way  (community-based 
and not individual implementations)

• Community implementation, localized in specific bodies seen as 
speaking AS and not speaking FOR.

• Each implementation sees itself as that of a community and not one 
which represents a community

• What are our language practices/knowledges? What 
practice/knowledges  do we need as a community? 

• Bottom-up decision-making; possibility of not being identical for all 
members of the community from an external point of view, but seen 
as such by each member of the community – we see ourselves as 
being the same until our diferences separate us. 46
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