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Objeto do trabalho: Dentro do cenário do multiculturalismo –
formulação que se propõe a superar a dicotomia 
universalismo/relativismo nos direitos humanos – procurou-se um 
recorte temático que evidenciasse a tensão existente entre Estado 
brasileiro e povos indígenas. O pressuposto dessa tensão é a 
disputa entre a racionalidade homogeneizante do Estado e a 
pluralidade cultural fática da sociedade brasileira. Um dos elementos 
mais representativos da disputa é, de um lado, a imposição 
constitucional de uma língua oficial única e, de outro, a existência de 
diversos idiomas. 

Assim, o objetivo deste trabalho é
responder à pergunta: 

Como superar o Estado 
monoglota?

Justificativa: Este trabalho, dedicado ao estudo 
do multiculturalismo, justifica a importância da 
abordagem cultural para analisar a disputa entre 
Estado e os diversos atores sociais, notadamente os 
indígenas, na medida em que, como enfatizou 
Boaventura de Sousa Santos, o estudo da cultura é
relevante pelo fato de ela ser, “na era do capitalismo 
global, o espaço privilegiado de articulação da 
reprodução das relações sociais capitalistas e do 
antagonismo a elas” (2003, p. 33). 
Em vista disso, outro pressuposto deste trabalho será
a defesa teórica feita por Nancy Fraser (2007), para 
quem o reconhecimento precisa se dar de duas 
maneiras: (i) acompanhado do efetivo respeito dos 
“outros” e (ii) integrado à noção de justiça distributiva 
para correção das desigualdades sociais. 
Consideramos isso essencial, porque o 
reconhecimento das diversas línguas pode permitir 
uma maior participação política e efetivo acesso a 
serviços públicos, como educação, saúde etc. Metodologia: Buscar nas iniciativas promovidas por grupos indígenas, no 

Brasil, demandas que exijam reconhecimento. Dentre essas iniciativas, utilizamos 
como mote o caso de São Gabriel da Cachoeira, município da região de Alto do 
Rio Negro, no estado do Amazonas, que reconheceu como oficiais 4 línguas (3 
indígenas, além do português), conforme a Lei 145/2002. 

Desenvolvimento: No Alto do 
Rio Negro, a organização social é
baseada na exogamia lingüística e 
no sistema de descendência 
patrilinear (LASMAR, 2005). Isso 
significa que um homem e uma 
mulher apenas podem se casar se 
falarem línguas diferentes. “Os índios 
recorrem à língua e à descendência 
mítica comum (da qual a exogamia é
vista como um corolário) para 
demonstrar seu pertencimento a um 
grupo. A língua falada por uma 
pessoa é o traço mais imediatamente 
visível de sua identidade social” (p. 
55). Nesse contexto, a criança 
primeiro aprende a falar a língua da 
mãe e, nos anos seguintes, a língua 
do grupo do pai, ao qual ela 
pertence. “Desse modo, o padrão 
multilíngüe torna-se desde cedo uma 
experiência familiar” (p. 54) e, apesar 
de todas as transformações sociais 
ocorridas na região do Alto do Rio 
Negro, a característica de maior 
estabilidade é a exogamia lingüística. 
O fato de que a língua é um 
elemento cultural tão importante fez 
com que os missionários salesianos, 
percebendo que o meio mais eficaz 
de dominação é enfraquecer as 
bases identitárias, proibissem o uso 
das línguas nativas no início do séc. 
XX. Por esse motivo, os direitos de 
reconhecimento não podem passar 
ao largo desta disputa. 
De acordo com Müller de Oliveira 
(2001), “as línguas estão 
estruturadas em uma relação de 
poder entre si e, portanto, são 
instrumentos de poder, instrumentos 
de resistência ao poder e, assim, 
compõem a história das sociedades 
humanas como um elemento ativo”.

A concepção de uma identidade entre nação brasileira e 
língua portuguesa excluiu outros grupos lingüísticos da 
nacionalidade ou buscou assimilá-los ao formato luso-
brasileiro. Por esta razão, Oliveira (2009) propõe um novo 
conceito de nacionalidade, que de maneira mais 
democrática reconheça que somos um país pluricultural e 
multilíngüe. 
Esse reconhecimento lingüístico tem sido visualizado pelos 
próprios indígenas como uma ferramenta que auxilia em 
sua relação com o mundo dos “brancos” e permite que 
eles se apropriem de certas estruturas da cosmologia 
ocidental para reforçar a própria identidade cultural.

Exemplos disso, são as escolas das aldeias guarani do Rio 
Grande do Sul (BERGAMASCHI, 2007) e a iniciativa em 
favor de universidades com metodologia e pesquisa 
indígenas, que aliem conhecimentos de índios e não-
índios (FOIRN - ISA, 2009).  

Conclusão: Nesse contexto de 
disputas no campo lingüístico, 
incentivar a formulação de direitos de 
reconhecimento, conforme defende 
Nancy Fraser, e considerar o papel 
das iniciativas de mobilização dos 
povos indígenas parece uma maneira 
de superar os paradigmas 
homogeneizantes do atual Estado 
constitucional monoglota. 
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