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RESUMO: A tolerância e a promoção de direitos linguísticos emergiram em contexto            
político e histórico que coincide com a preocupação da ordem internacional em proteger a              
dignidade da pessoa humana, no período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, da qual              
resultou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Desde então, diversos           
instrumentos jurídicos, com maior ou menor força normativa, têm sido editados no âmbito             
internacional e no âmbito interno dos Estados voltados à proteção desses direitos, como 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).            
Mais recentemente, temos presenciado iniciativas de diversas ordens para a preservação da            
diversidade linguística e a garantia de direitos linguísticos de comunidades marginalizadas,           
assumindo que o reconhecimento e a positivação de tais direitos podem funcionar como             
mecanismos de diminuição da exclusão social. Na América Latina e no Brasil, de modo              
particular, a própria noção de direitos linguísticos tem sido submetida a um necessário             
movimento de des/reterritorialização, que pode ser observado no modo como se realizam as             
práticas por meio das quais se pretende concretizá-los: por um lado, no âmbito das políticas               
públicas, a produção de legislação em nível nacional ou local tem sido protagonista; por outro               
lado, sujeitos ativistas, mais ou menos organizados, têm exercido um importante papel na             
defesa de seus direitos e na conscientização de grupos ou coletivos a que pertencem.              
Considerando a conjuntura sócio-histórica e política que atravessamos nesta segunda década           
do século XXI, este simpósio propõe acolher trabalhos que contribuam com a reflexão e o               
debate de questões em torno dos sentidos que se constroem para a noção de direitos               
linguísticos no espaço de enunciação brasileiro ou latino-americano. Para isso, esperamos           
contar com a apresentação de propostas que analisem, do ponto de vista teórico e/ou prático,               
tanto as políticas públicas de garantia de direitos linguísticos, quanto os movimentos ativistas             
de sujeitos e grupos ou coletivos em torno de suas línguas. Esperam-se contribuições que se               
construam tendo em conta as relações entre as línguas e os sujeitos a partir de diferentes                
campos: Linguística, Análise de Discurso, Enunciação, História das Ideias Linguísticas e           
Direito. 
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