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Partindo das discussões propostas por Calvet (2007, p. 145) de 

que política linguística compreende “um conjunto de escolhas 

conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social”, enquanto 

que planejamento linguístico direciona-se para “a implementação prática 

de uma política linguística, em suma, a passagem ao ato”, esta proposta 

de mesa-redonda enfatiza os argumentos de Rajagopalan (2014, p. 73), 

quando o pesquisador defende que a política linguística abarca atividades 

relacionadas “à política, ao planejamento, à planificação, à proteção, à 

manutenção, ao cultivo e (...) ao ensino da(s) língua(s) que faz(em) parte 

do patrimônio linguístico de um país, de um estado, enfim, de um povo”. 

Esta proposta dialoga com as teorias sociolinguísticas, da alfabetização e 

do letramento, além de contemplar os documentos regimentais da 

educação básica e fundamental, no enfoque da leitura e da escrita. 

Qualquer direcionamento científico no âmbito da linguagem e do ensino 

não pode desconsiderar o caráter político inerente nessas duas práticas. 

Freire já alertava para a dimensão política embutida no ato de ensinar, ao 

destacar a “qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não 

poder ser neutra” (FREIRE, 1996, p. 78). E Rajagopalan (2013, p. 145), 

por sua vez, enfatiza que “a linguagem é constitutivamente, e, por 

conseguinte, indissociavelmente, política”. Além disso, apontamos a 

inexistência de políticas linguísticas efetivas que pensem os problemas 

de ensino de língua numa perspectiva local, em um país de dimensões 

continentais com realidades internas diversas e singulares. E lembramos, 

aqui, nos trabalhos propostos, como assevera Maher (2013), que “o alvo 

principal das políticas linguísticas não é apresentar soluções para os 

‘problemas lingüísticos’, mas, visa, antes de qualquer prioridade, a 

manipulação das identidades”. Por isso, discutimos sobre práticas e 

fazeres norteadores do ensino de língua materna e suas implicações nos 

ínfimos resultados das políticas linguísticas brasileiras. 
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