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Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 

Abruta mina entre os cascalhos vela... 

 

Amo-te assim, desconhecida e obscura, 

Tuba de alto clangor, lira singela, 

Que tens o trom e o silvo da procela, 

E o arrolo da saudade e da ternura! 

 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 

De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 

 

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!” 

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

 

Olavo Bilac,  

Língua Portuguesa, 

 Tarde (1919) 



RESUMO 

 

Estuda o idioma português como patrimônio cultural imaterial da República Federativa do 

Brasil. Relata a história da língua portuguesa, sua expansão pelo mundo e importância para a 

unidade e identidade nacional brasileiras. Enfatiza a transformação da língua no tempo e no 

espaço e a desvalorização dos idiomas nacionais face à globalização. Posiciona o idioma 

como parte intrínseca do patrimônio cultural imaterial das sociedades. Apresenta dados 

relativos à proteção e defesa do idioma no mundo e no Brasil. 

Palavras-chave: Idioma. Identidade nacional. Patrimônio cultural imaterial. 
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ABSTRACT 
 

 

Studies the Portuguese language as incorporeal cultural patrimony of the Federative Republic 

of Brazil. Tells the history of the Portuguese language, its expansion for the world and 

importance for the Brazilian unit and identity. Emphasizes the transformation of the language 

in the time and the space and the depreciation of the national languages face to the 

globalization. Locates the language as intrinsic part of the incorporeal cultural patrimony of 

the societies. Presents facts related to the protection and defense of the language in the world 

and in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 incluiu entre os direitos da nacionalidade (Art. 13, 

caput) o Português como o idioma oficial da República Federativa do Brasil, assegurando a 

todos os brasileiros o direito de se comunicarem na língua lusitana. E mais recentemente, o 

Decreto nº. 5.753 de 12/04/2006 colocou o idioma nacional na lista de ‘patrimônio cultural 

imaterial’ e a Lei nº. 11.310, de 12/06/2006 criou o ‘dia nacional da língua portuguesa’. 

Com efeito, a língua nacional é reconhecida em todo o território brasileiro por seus 

quase 190 milhões de habitantes, com exceção de algumas tribos indígenas menos acessíveis 

a quem a própria Carta Magna assegura também a utilização de suas línguas maternas. (Art. 

210, § 2º). 

Nos últimos anos, temos visto a crescente influência de termos estrangeiros, 

principalmente de língua inglesa, fazendo parte do vocabulário diário do povo brasileiro, 

falados e escritos do seu modo original, sem qualquer adequação à fonética e à grafia da 

língua camoniana.  

Destarte, propõe-se a pesquisa em epígrafe a estudar a importância da proteção do 

idioma nacional, percebendo-lhe como patrimônio cultural imaterial e fator mantenedor da 

identidade cultural do povo brasileiro.  

Defendeu Miguel Reale, quando discorria da importância do idioma oficial, 

anteriormente à Assembléia Nacional Constituinte, as quais bem justificam esta pesquisa 

sobre a necessidade de salvaguardar a língua nacional como patrimônio imaterial da cultura 

brasileira: 

A questão da língua é essencial, sugerindo eu que se declare que ‘o Português é a 

língua oficial do Brasil’, porque há uma grande luta para saber se é o Português. Há 

quem diga que não, que a língua oficial é o ‘Brasileiro’, e outros que é o ‘Português 

falado no Brasil’. Ainda recentemente os Estados Unidos da América aprovaram 

emenda constitucional dizendo que o ‘Inglês é a língua oficial’, porque havia quem 

quisesse que fosse o Espanhol e outras línguas. Essa experiência parece-me 

necessária, porque a língua é o solo da cultura, é o ponto de partida da cultura. 

Toda cultura está fundamentada na linguagem. É a razão pela qual os filósofos 

neopositivistas dizem, com exagero, que ‘quem diz Ciência, diz Linguagem’, pois, 

na realidade, cada Ciência corresponde a um sistema de signos, a um conjunto 

próprio de termos específicos, isto é, à sua linguagem. (REALE, 1985, p. 137). 

O léxico do Português foi formado de empréstimos do árabe, das línguas 

germânicas, do italiano, do francês, do espanhol, das línguas africanas e das línguas 
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indígenas, entretanto, a gramática sempre tratou de sistematizar as pronúncias de empréstimos 

estrangeiros por meio de elementos fonológicos usados em conformidade com a morfologia e 

a sintaxe da língua portuguesa. Porém, assistimos a uma grande invasão no nosso país. São 

palavras que penetram no nosso dia-a-dia de forma exagerada e desnecessária, os chamados 

“estrangeirismos”, advindos principalmente da língua anglicana, tais como holding, show, 

recall, franchise, coffee-break, self-service, e de aportuguesamentos em geral despropositados 

como ‘startar’, ‘printar’ e ‘atachar’.  

O problema é que a grande maioria destas palavras citadas tem sua tradução em 

nossa língua, ou seja, um vocábulo correspondente, que compreende perfeitamente o sentido 

que propõe oferecer no seu idioma original. Se fossem neologismos específicos, nomeando 

novidades sem correlatos em nossa língua, seriam indispensáveis e incorporados depois de 

nacionalizados. Não há aqui nenhuma xenofobia, pois não se trata do aprendizado de outras 

línguas ou do aumento ou desenvolvimento do saber. 

Cada vez que se defende uma língua, defende-se, sim, a diversidade cultural e 

lingüística. Quão pobre seria a cultura universal sem os sonetos shakesperianos, os haikais 

japoneses, os brocardos da Roma antiga ou a epopéia de Luiz Vaz de Camões, quando 

descreveu as ‘Grandes Navegações’ do povo lusitano? Resta claro que, por mais que tais 

obras sejam traduzidas para os mais diversos idiomas e cheguem ao conhecimento de milhões 

de pessoas, trazendo as mais diversas emoções, comovendo uns, enraivecendo outros, é 

sabido que aqueles que compreendem a língua original em que o texto foi escrito serão ainda 

mais privilegiados quanto ao que vai ser lido, sentido e descoberto. É por isso que esta 

pesquisa exalta a diversidade, o universalismo cultural, que defende a convivência, e não a 

desvalorização das identidades nacionais.  

                  Neste ponto, como bem expressou Aldo Rebelo, é preciso atentar para um fato 

histórico: 

a dominação de um povo sobre outro se dá, com freqüência, pela imposição da 

língua, ainda que por meios pacíficos, gradual e lentamente. Esse processo é ainda 

mais eficiente quando ocorre pela insinuação, em geral atraente, mas impertinente e 

insidiosa, de toda uma cultura que vem com a língua - valores, tradições, costumes 

e, claro, sistema socioeconômico e político. Assim, o que parece estar causando a 

descaracterização da língua portuguesa, pelo menos em termos de Brasil, é o 

tradicional "deslumbramento" do brasileiro pelo que é estrangeiro, combinado a 

uma atitude de desprezo ao que é nosso, o que não deixa de ser baixa auto-estima 

frente às influências de ondas econômicas e culturais, hoje avassaladoras por conta 

daquilo que chamamos de “globalização”. (REBELO, apud MNDLP, on line, 

2006) 
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O interesse político pelo assunto tem longa tradição no Brasil, desde os tempos 

dos sermões do grande Padre Antonio Vieira, defensor do povo, da terra e da cultura do Brasil 

colonial, passando por Machado de Assis, nosso escritor maior, que reconhecia o imperativo 

das interpenetrações lingüísticas, e por Rui Barbosa e Clóvis Beviláqua, nos primeiros anos 

deste século, por ocasião do monumental trabalho jurídico, e por que não, lingüístico, do 

nosso Código Civil de 1916, até chegar aos constituintes de 1946, com o Art. 35 das 

disposições transitórias da Carta Magna, sobre a língua portuguesa, finalmente culminando 

nos dias de hoje, com vários projetos de lei, como o mais popular e polêmico deles, o Projeto 

Aldo Rebelo, atualmente acompanhado de emendas propostas com muito interesse e 

sensibilidade por estudiosos, historiadores, filólogos, professores e amantes desta língua que, 

“apesar das regras por vezes tortuosas, é bela, pródiga e precisa, dotada de recursos léxicos 

suficientes para acompanhar as descobertas, invenções e mudanças que transformam o 

mundo.” (REBELO, apud MNDLP, on line, 2006). 

Uma vez afirmou Fernando Pessoa (apud POMPEI): “Não tenho sentimento 

nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha 

pátria é a língua portuguesa”. 

Portanto, esta monografia tem como proposta perceber a língua nacional como 

fator da identidade cultural brasileira e, por conseguinte, como patrimônio cultural imaterial. 

E que, por isso, seu uso deve ser protegido, defendido e promovido, como se a própria pátria 

defendêssemos! (“sabendo de antemão que, considerada no tempo e no espaço, uma língua 

não pode ser tout à fait la même
1
” (CUNHA, 1976, p.9)), sempre respeitando as liberdades de 

pensamento e expressão consagradas constitucionalmente, e com o correto entendimento da 

influência idiomática estrangeira como fonte tradicional de enriquecimento da nossa pátria e, 

naturalmente, de nossa cultura. 

O estudo buscou compreender a importância da língua como componente da 

identidade cultural de um povo, passando detalhadamente pela história da língua portuguesa e 

sua relação com a unidade do Brasil. Importante questão analisada no decorrer da pesquisa 

diz respeito a desvalorização dos idiomas face à globalização, e o subdesenvolvimento e a 

marginalização social com ela advindos. Tratou-se também de se compreender uma pouco 

mais a dicotomia universalismo versus globalização e sua influência para proteger ou destruir 

os idiomas. Por fim, estudou-se a língua como patrimônio cultural imaterial, onde trouxemos 

                                                 
1
 Expressão francesa que significa “sempre a mesma”. 
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exemplos de manifestações para a proteção do idioma em diversos países e chegamos, 

portanto à percepção do atual estágio da proteção ao idioma no Brasil, qual seja a língua 

portuguesa. 

A pesquisa foi essencialmente bibliográfica, baseada em livros, revistas e artigos, 

todavia também documental, através de legislação referente ao tema em tela. E a metodologia 

utilizada foi caracterizada por um estudo descritivo-exploratório, observando o tratamento 

dado à língua nacional e oficial na atualidade e cotidiano do povo brasileiro, identificando-a 

como patrimônio cultural imaterial, intentado, assim, protegê-la, defendê-la e promovê-la. 

A temática abordada neste trabalho é de grande relevância, uma vez que o 

patrimônio cultural constitui num fator importante de identificação humana, que é ele o 

responsável pela continuação de uma comunidade, na medida em que é através dele que as 

gerações futuras podem ter conhecimento da historia do seu passado. Manter a identidade 

significa algo vital para que as pessoas se sintam seguras, unidas a seus antepassados por um 

território, língua, costumes, e hábitos que lhes passem segurança, que lhes indiquem suas 

origens e que os referenciem diante de um modelo social tão diverso.  

 A proteção do idioma, por mais que o senso comum diga que é “impossível em 

tempos de aldeia global”
2
, é um complexo sistema que resguarda todo o desenrolar da história 

ou do caminhar de um povo, e que perante a nossa Lei, deve ser respeitado, sem olvidar o 

respeito à identidade cultural dos outro povos, sua dignidade e a liberdade de expressão 

reconhecida no sistema democrático. É necessária também a formulação de programas que 

desenvolvam o aprendizado e a curiosidade das pessoas pelo português, o amor à leitura, as 

vicissitudes do idioma, a sabedoira e a troca de informações que tão bela língua pode nos 

oferecer. 

 O interesse por este tema se deu a partir de uma inquietação da pesquisadora 

sobre a invasão de termos estrangeiros no palavrear cotidiano do seu grupo familiar, de 

amigos, de colegas de trabalho, na igreja, na televisão, ou seja, no dia-a-dia do povo brasileiro 

dos centros urbanos, e que já vem sendo percebido no meio rural. Também a sombra de 

desamor, descuido e desprezo que permeia o uso do bem público (e aqui inclui-se nosso 

idioma pátrio) demonstrado por grande parte da população. Assim como a subserviência com 

a qual tratamos a nós mesmos frente a pessoas estrangeiras em visita ao Brasil, tendo 

geralmente que atendê-los falando inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, etc., posto que é 

                                                 
2
 Os brasileiros mais resignados tendem a dizer isso quando o tema é a proteção da língua portuguesa. 
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esta a realidade no comércio, na indústria e no turismo que nos acostumamos a desenvolver, 

(“pois caso contrário, perderíamos o cliente!”), quando sabemos que para um brasileiro em 

viagem a país estrangeiro é baixíssima, ou quase nula, a possibilidade de ser recebido por 

pessoas que falem português.  

No primeiro capítulo, será exposta a história da língua portuguesa, com seus mais 

de 900 anos de existência, explicitando-se a seguir sua importância para a unidade do Brasil, 

até alcançarmos a Constituição Federal de 1988, quando da confirmação do português como 

língua oficial da República brasileira.  

No segundo capítulo, far-se-á um sucinto estudo da globalização, a qual é culpada 

pela desvalorização do idioma nacional, suscitando subdesenvolvimento e marginalização 

social. Aqui também estudaremos que a língua é viva e se transforma no tempo e no espaço. 

Em seguida, temos a dicotomia universalismo, que preza pela diversidade cultural, versus 

globalização, que defende a uniformização da cultura. 

No último capítulo, destacamos o idioma como parte do patrimônio cultural 

imaterial conforme convenção da Unesco e o Art. 216 da Constituição Federal de 1988. Far-

se-á exposição das manifestações em diversos países a respeito da proteção ao idioma pátrio. 

Ao final, apresentamos o estágio atual da proteção à língua portuguesa como idioma nacional 

brasileiro, atentando-se, portanto, para o objetivo geral deste estudo.  
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1 LÍNGUA NACIONAL: O PORTUGUÊS 

 

O surgimento da Língua Portuguesa está profunda e inseparavelmente ligado ao 

processo de constituição da Nação Portuguesa.  

1.1 História da língua portuguesa 

Por volta do II milênio a.C., o grande movimento migratório de leste para oeste 

dos povos que falavam línguas da família indo-européia terminou. Eles atingiram seu habitat 

quase definitivo, passando a ter contato permanente com povos de origens diversas, que 

falavam línguas não indo-européias. Um grupo importante, os celtas, instalou-se na Europa 

Central, na região correspondente às atuais Boêmia (República Tcheca) e Baviera 

(Alemanha). 

1.1.1 A expansão celta 

Os celtas estavam situados de início no centro da Europa, mas entre o II e o I 

milênios a.C. foram ocupando várias outras regiões, até ocupar, no século III a.C., mais da 

metade do continente europeu. Os celtas são conhecidos, segundo as zonas que ocuparam, por 

diferentes denominações: celtiberos na Península Ibérica, gauleses na França, bretões na Grã-

Bretanha, gálatas no centro da Turquia, etc. 

O período de expansão celta veio, entretanto, a sofrer uma reviravolta e, devido à 

pressão exterior, principalmente romana, o espaço ocupado por este povo encolheu. As 

línguas célticas, empurradas ao longo dos séculos até as extremidades ocidentais da Europa, 

subsistem ainda em regiões da Irlanda (o irlandês é inclusive uma das línguas oficiais do 

país), da Grã-Bretanha e da Bretanha francesa. Surpreendentemente, nenhuma língua céltica 

subsistiu na Península Ibérica, onde a implantação dos celtas ocorreu em tempos muito 

remotos (I milênio a.C.) e cuja língua se manteve na Galiza (região ao norte de Portugal, 

atualmente parte da Espanha) até o século VII d.C. 

1.1.2 A origem latina do português 

A língua portuguesa tem sua origem no latim vulgar, que era somente falado. Era a 

língua do cotidiano usada pelo povo analfabeto da região central da atual Itália e das 

províncias: soldados, marinheiros, artífices, agricultores, barbeiros, escravos, etc. Era a língua 

coloquial, viva, sujeita a alterações freqüentes. Apresentava diversas variações. O latim 

clássico era a língua falada e escrita, apurada, artificial, rígida. Era o instrumento literário 



 20 

usado pelos grandes poetas, prosadores, filósofos, retóricos, no Lácio, região central da Itália, 

onde surgiu Roma.  A modalidade do latim imposta aos povos vencidos era a vulgar. Os 

povos vencidos eram diversos e falavam línguas diferenciadas, por isso em cada região o 

latim vulgar sofreu alterações distintas, o que resultou no surgimento dos diferentes romances 

e posteriormente nas diferentes línguas neolatinas, dentre as quais a portuguesa, que se 

desenvolveu na costa oeste da Península Ibérica (atuais Portugal e região espanhola da Galiza, 

ou Galícia) incluída na província romana da Lusitânia.  

Assim, a partir de 218 a.C., com a invasão romana da península, e até o século IX, 

a língua falada na região era o romance, uma variante do latim que constituía um estágio 

intermediário entre o latim vulgar e as línguas latinas modernas (português, castelhano, 

francês, romeno, italiano, etc.).  

Durante o período de 409 d.C. a 711, povos de origem germânica instalaram-se na 

Península Ibérica. O efeito dessas migrações na língua falada pela população não foi 

uniforme, iniciando um processo de diferenciação regional. O rompimento definitivo da 

uniformidade lingüística da península ocorreria mais tarde, levando à formação de línguas 

bem diferenciadas. Algumas influências dessa época persistem no vocabulário do português 

moderno em termos como roubar, guerrear, etc.  

A partir de 711, com a invasão moura da Península Ibérica, o árabe foi adotado 

como língua oficial nas regiões conquistadas, mas a população continuou a falar o romance. 

São algumas contribuições dessa época ao vocabulário português atual: alface, alicate, álcool, 

alcorão, álgebra, alfândega, arroz, bairro, berinjela, café, califa, garrafa, quintal, refém, 

xarope. 

No período entre o século IX (surgimento dos primeiros documentos latino-

portugueses) e XI, considerado uma época de transição, alguns termos portugueses 

apareceram nos textos em latim, mas o português (ou mais precisamente o seu antecessor, o 

galego-português) foi falado, essencialmente, apenas na Lusitânia.  

No século XI, com o início da reconquista cristã da Península Ibérica, o galego-

português consolidou-se como língua falada e escrita da Lusitânia. Os árabes foram expulsos 

para o sul da península, onde surgiram os dialetos moçárabes, a partir do contato do árabe 

com o latim. Em galego-português foram escritos os primeiros documentos oficiais e textos 

literários não latinos da região, como os cancioneiros (coletâneas de poemas medievais) da 
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Ajuda, da Vaticana e Colocci-Brancutti, que fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional de 

Lisboa:  

 Cancioneiro da Ajuda - Copiado (na época ainda não havia imprensa) em 

Portugal em fins do século XIII ou princípios do século XIV. Encontra-se na Biblioteca da 

Ajuda, em Lisboa. Das suas 310 cantigas, quase todas são de amor.  

 Cancioneiro da Vaticana - Trata-se do códice 4.803 da biblioteca Vaticana, 

copiado na Itália em fins do século XV ou princípios do século XVI. Entre as suas 1.205 

cantigas, há composições de todos os gêneros.  

 Cancioneiro Colocci-Brancutti - Copiado na Itália em fins do século XV ou 

princípios do século XVI. Descoberto em 1878 na biblioteca do conde Paulo Brancutti do 

Cagli, em Ancona, foi adquirido pela Biblioteca Nacional de Lisboa, onde se encontra desde 

1924. Entre as suas 1.664 cantigas, há composições de todos os gêneros.  

À medida que os cristãos avançavam para o sul, os dialetos do norte interagiam 

com os dialetos moçárabes do sul, começando o processo de diferenciação do português em 

relação ao galego-português. A separação entre o galego e o português iniciou-se com a 

independência de Portugal (1185) e consolidou-se com a expulsão dos mouros em 1249 e 

com a derrota dos castelhanos em 1385 que tentaram anexar o país. Em 1290, o rei D. Diniz 

fundou a Escola de Direitos Gerais e obriga em decreto o uso oficial da Língua Portuguesa. 

No século XIV surgiu a prosa literária em português, com a Crônica Geral de Espanha (1344) 

e o Livro de Linhagens, de Dom Pedro, conde de Barcelona.  

Entre os séculos XIV e XVI, com a construção do império português de ultramar -

as grandes navegações - a expansão colonialista e de propagação do catolicismo espalhou a 

língua portuguesa pelo mundo, e era imposta às línguas autóctones como língua oficial ou 

modificava-se dando origem aos dialetos crioulos. Foi assim que a língua chegou à América, 

África, Ásia e recebeu influências locais (presentes na língua atual em termos como jangada, 

de origem malaia, e chá, de origem chinesa). Com o Renascimento, aumentou-se o número de 

italianismos e palavras eruditas de derivação grega, tornando o português mais complexo e 

maleável. O fim desse período de consolidação da língua (ou de utilização do português 

arcaico) foi marcado pela publicação do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, em 1516.  

1.1.3 O português e o aparecimento da gramática 
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No século XVI, com o aparecimento das primeiras gramáticas que definiram a 

morfologia e a sintaxe, a língua entrou na sua fase moderna: em Os Lusíadas, de Luis de 

Camões (1572), o português já era, tanto na estrutura da frase quanto na morfologia, muito 

próximo do atual. A partir daí, a língua teve mudanças menores: na fase em que Portugal foi 

governado pelo trono espanhol (1580-1640), o português incorporou palavras castelhanas 

(como bobo e granizo); e a influência francesa no século XVIII (sentida principalmente em 

Portugal) fez o português da metrópole se afastar do falado nas colônias.  

Nos séculos XIX e XX o vocabulário português recebeu novas contribuições: 

surgiram termos de origem greco-latina para designar os avanços tecnológicos da época 

(como automóvel e televisão) e termos técnicos em inglês em ramos como as ciências 

médicas e a informática (por exemplo, check-up e software). O volume de novos termos 

estimulou a criação de uma comissão composta por representantes dos países de língua 

portuguesa, em 1990, para uniformizar o vocabulário técnico e evitar o agravamento do 

fenômeno de introdução de termos diferentes para os mesmos objetos.  

1.2 Os países de língua portuguesa 

O mundo lusófono (que fala português) é avaliado hoje entre 190 e 230 milhões de 

pessoas. O português é a quinta língua mais falada do planeta
3
, terceira entre as línguas 

ocidentais, após o inglês e o castelhano ou espanhol. 

O português é a língua oficial em oito países de quatro continentes: Angola (10,9 

milhões de habitantes), Brasil (185 milhões), Cabo Verde (415 mil), Guiné Bissau (1,4 

milhão), Moçambique (18,8 milhões) Portugal (10,5 milhões), São Tomé e Príncipe (182 

mil), Timor Leste (800 mil).  

O português é uma das 11 línguas oficiais da União Européia (ex-CEE) desde 

1986, quando da admissão de Portugal na instituição. Em razão dos acordos do Mercosul 

(Mercado Comum do Sul), do qual o Brasil faz parte, o português é ensinado como língua 

estrangeira nos demais países que dele participam. 

1.3 A criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa  

Em 1996, foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que 

reúne os países de língua oficial portuguesa com o propósito de aumentar a cooperação e o 

intercâmbio cultural entre os países membros e uniformizar e difundir a língua portuguesa. 

                                                 
3
 Dados obtidos no sítio eletrônico http://www.estacaodaluz.org.br que abriga o portal do Museu da Língua 

Portuguesa 

http://www.estacaodaluz.org.br/
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Na área vasta e descontínua em que é falado, o português apresenta-se, como 

qualquer língua viva, internamente diferenciado em variedades que divergem de maneira mais 

ou menos acentuada quanto à pronúncia, a gramática e ao vocabulário. Tal diferenciação, 

entretanto, não compromete a unidade do idioma: apesar da acidentada história da sua 

expansão na Europa e, principalmente, fora dela, a língua portuguesa conseguiu manter até 

hoje apreciável coesão entre as suas variedades.  

1.4 A língua portuguesa e a unidade do Brasil 

A maior surpresa de quem estuda a história do Brasil deve ser como o pequeno 

povo português, distraído, aliás, por interesses maiores nas Índias, conseguiu contra 

Franceses, Flamengos, Ingleses e Espanhóis, manter por três séculos a continuidade da posse 

e a unidade territorial de um domínio estendido por 39 graus de latitude e outros tantos de 

longitude, com mais de oito milhões de quilômetros quadrados e exposto em oito mil 

quilômetros de costas às invasões marítimas. 

A Espanha não o soube e não o pôde, com o império colonial quebrado e repartido 

na dúzia e meia de nações que dele resultaram. Nem o caso dos Estados Unidos, hoje tão 

extensos como nós, é no nosso comparável: cresceram por justaposição, de compra e de 

conquista, as treze colônias inglesas da Independência formavam menos de um terço de todo 

o território atual… 

Nós fomos assim, desde 1500, achados, possuídos, principalmente conservados 

como somos, pelos Portugueses. Se o maior mérito de José Bonifácio e Pedro I, nos 

dias da Independência, foi de nos manter coesos; se o de Caxias foi de nos 

combater, contra nós mesmos, nas tentativas de desagregação, não faltemos com a 

justiça e o louvor àqueles que por três séculos antes nos defenderam das ambições 

forasteiras soltas no mundo, e que nos deram desde os primeiros tempos coloniais 

um espírito nacional, com o qual os lográmos ajudar e pudemos enfim sobreviver. 

[...] Mais ainda. Estes portugueses fizeram uma formosa língua, irmã das línguas 

romances, derivadas do latim, trabalhada e polida pelo maior Épico dos tempos 

modernos, por uma legião de prosadores que se contrastam com os mais 

considerados da Europa inteira. (PEIXOTO, 1998) 

No início da colonização portuguesa no Brasil (a partir da descoberta em 1500), o 

tupi (mais precisamente, o tupinambá, uma língua do litoral brasileiro da família tupi-guarani) 

foi usado como língua geral na colônia, ao lado do português, principalmente graças aos 

padres jesuítas que haviam estudado e difundido a língua. Em 1757, a utilização do tupi foi 

proibida por uma Provisão Real; mas, a essa altura, já estava sendo suplantado pelo português 

em virtude da chegada de muitos imigrantes da metrópole. Com a expulsão dos jesuítas em 

1759, o português fixou-se definitivamente como o idioma do Brasil. Da língua indígena o 
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português herdou palavras ligadas à flora e à fauna (abacaxi, mandioca, caju, tatu, piranha), 

bem como nomes próprios e geográficos.  

Com o fluxo de escravos trazidos da África, a língua falada na colônia recebeu 

novas contribuições. A influência africana no português do Brasil, que em alguns casos 

propagou-se também à Europa, veio principalmente do iorubá, falado pelos negros vindos da 

Nigéria (vocabulário ligado à religião e à cozinha afro-brasileiras), e do quimbundo angolano 

(palavras como caçula, moleque e samba).  

Um novo afastamento entre o português americano e o europeu aconteceu quando 

a língua falada no Brasil colonial não acompanhou as mudanças ocorridas no falar português 

(principalmente por influência francesa) durante o século XVIII, mantendo-se fiel, 

basicamente, à maneira de pronunciar da época da descoberta. Uma reaproximação ocorreu 

entre 1808 e 1821, quando a família real portuguesa, em razão da invasão do país pelas tropas 

de Napoleão Bonaparte, transferiu-se para o Brasil com toda sua corte, ocasionando um 

reaportuguesamento intenso da língua falada nas grandes cidades.  

Após a independência (1822), o português falado no Brasil sofreu influências de 

imigrantes europeus que se instalaram no centro e sul do país. Isso explica certas modalidades 

de pronúncia e algumas mudanças superficiais de léxico que existem entre as regiões do 

Brasil, que variam de acordo com o fluxo migratório que cada uma recebeu.  

No século XX, a distância entre as variantes lusitana e brasileira do português 

aumentou em razão dos avanços tecnológicos do período: não existindo um procedimento 

unificado para a incorporação de novos termos à língua, certas palavras passaram a ter formas 

diferentes nos dois países (comboio e trem, autocarro e ônibus, pedágio e portagem). Além 

disso, o individualismo e nacionalismo que caracterizam o movimento romântico do início do 

século intensificaram a literatura nacional expressa na variedade brasileira da língua 

portuguesa, argumento retomado pelos modernistas que defendiam, em 1922, a necessidade 

de romper com os modelos tradicionais portugueses e privilegiar as peculiaridades do falar 

brasileiro. A abertura conquistada pelos modernistas consagrou literariamente a norma 

brasileira.  

1.4.1 O português popular 

A fala popular brasileira apresenta uma relativa unidade, maior ainda do que a da 

portuguesa, o que surpreende em se tratando de um país tão vasto. A comparação das 

variedades dialetais brasileiras com as portuguesas leva à conclusão de que aquelas 
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representam em conjunto um sincretismo destas, já que quase todos os traços regionais ou do 

português padrão europeu que não aparecem na língua culta brasileira são encontrados em 

algum dialeto do Brasil.  

Convém, então, fixar a função da língua portuguesa, como instrumento de 

comunicação com o mundo, língua de tipo universal, incorporando-se à comunidade humana. 

É uma porta aberta para o universo. Ainda que estreita, dentro do conceito do poeta Olavo 

Bilac, que a considerava: “És, a um tempo, esplendor e sepultura”  

Nenhum povo cometeria, hoje, na hora do intercâmbio e da interdependência, o 

erro de restringir ainda mais o campo de ação de um determinado idioma, quando a 

tendência é para alargar fronteiras, ou para aumentar o número dos que a 

empregam. Qualquer sacrifício que se fizesse nesse sentido terá a compensação de 

uma influência maior da língua utilizada e ninguém poderá receber como 

desnacionalizante um esforço, que visa à influência espiritual e ao alargamento do 

campo de ação da própria pátria, através de seu instrumento lingüístico.” 

(SOBRINHO, 2000, p.251). 

“A língua vale pela sua riqueza de pensamento e pela sua ampla difusão”, 

pronunciou Entwistle. (apud SOBRINHO, 2000, p. 252).  Esses são os elementos que a 

prestigiam e valorizam. Nesse aspecto, Miguel Osório de Almeida já havia notado que o 

português era realmente um túmulo, pois que os trabalhos escritos nesse idioma têm tido o 

destino de se conservarem quase integralmente ignorados. “Em rigor”, concluía ele, “poder-

se-ia dizer ter sido o pensamento português brasileiro o túmulo da língua portuguesa... para 

erguer este é preciso primeiro criar, ou se quisermos ser menos rigorosos, fazer nascer 

aquele.” (SOBRINHO, 2000, p. 252). 

Não parece, todavia, que tudo se resuma a uma questão de pensamento. Há outros 

fatores, econômicos, políticos, sociais, que se acrescentam ao espiritual, para valorizar um 

idioma e tornar quase necessário o seu conhecimento. De qualquer modo, porém, o que 

convém é não perder terreno, isto é, é não reduzir o número de pessoas que o utilizam como 

idioma comum. 

No Brasil não é esse o único interesse da língua portuguesa, nem será essa a mais 

importante de suas funções. Quando atentamos na variedade das manifestações dialetais, que 

se multiplicam adentro, chegamos à evidência que não possuímos nenhum tipo dialetal que 

possa servir de meio de comunicação em todo território brasileiro, em que pese a opinião de 

Serafim da Silva Neto, que entendia que “a grande maioria dos fatos que caracterizam os 

nossos falares regionais têm âmbito pan-brasileiro” (SOBRINHO, 2000, p. 253). Refere-se, 

porém, a alguns fatos, como o desaparecimento da flexão numérica por meio do s, a extrema 

simplificação das formas verbais e a diversos fatos fonéticos, a redução do ou a ô, do lh em i, 
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o desaparecimento do r e do l final, o uso do ter por haver. São fatos de importância na 

caracterização dos fenômenos dialetais, mas não serão essas alterações que hão de servir de 

suporte a um idioma nacional. Damos, por isso, mais importância à contribuição dos 

vocabulários, aos regionalismos que podem chegar à linguagem escrita e até mesmo à língua 

literária do país. E sob esse aspecto pode haver brasileirismos de uso nacional, mas o mais 

comum é encontrar vocábulos próprios, em cada uma de nossas assinaladas áreas lingüísticas. 

A insuficiência de informações rigorosamente científicas sobre as diferenças que 

separam as variedades regionais existentes no Brasil não permite classificá-las em bases 

semelhantes às que foram adotadas na classificação dos dialetos do português europeu. 

Existe, em caráter provisório, uma proposta de classificação de conjunto que se baseia - como 

no caso do português europeu - em diferenças de pronúncia (basicamente no grau de abertura 

na pronúncia das vogais, como em pEgar, onde o "e" pode ser aberto ou fechado, e na 

cadência da fala). Segundo essa proposta, é possível distinguir dois grupos de dialetos 

brasileiros: o do Norte e o do Sul. Pode-se distinguir no Norte duas variedades: amazônica e 

nordestina. E, no Sul, quatro: baiana, fluminense, mineira e sulina.  

Um dos dialetos mais expressivos do país é o gaúcho. Dele nos diz Roque Callage 

“que 60% dos vocábulos rio-grandenses são de origem hispano-latina, ou puramente 

platinos”. (SOBRINHO, 2000, p. 253). No que toca aos termos empregados na vida pastoril, 

essa contribuição é quase unânime, bastando apenas citar, com um ligeiro exemplo, as 

seguintes palavras: vaquilhona, terneiro, vacagem, matambre, tropilha, tentos, tambo, 

saladeiro, aperos, mancarrão, zorro, tronco, tambeiro, banhado, rincão, retovo, reponte, 

redomão, querência, posteiro, alambrado, peleia, pelego, xerga, pingo, pilungo, picasso, 

petiço e muitíssimas outras. (SOBRINHO, 2000, p. 253). 

O falar nordestino tem tido divulgadores entusiastas, desde José Américo de 

Almeida e José Lins do Rêgo
4
, e já foi objeto de uma obra séria de Mário Marroquim, que 

preferiu o título de A língua do Nordeste, embora não a considere senão um dialeto. 

(SOBRINHO, 2000, p. 254). Expressões típicas da região nem sempre encontram 

compreensão imediata para os que não estejam identificados com o vocabulário nordestino. 

“Danço lá com esse trupizuque... Estou de meu, dando figa pra ele”, observa personagem de 

A Bagaceira
5
. No próprio folclore, há versos que precisamos ler com atenção: “Mas no centro 

                                                 
4
 José Américo de Almeida e José Lins do Rego

 
são escritores nordestinos da fase do romance regionalista 

brasileiro no final do século XIX.  
5
 A Bagaceira, 10 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, s. d. 173 p. Escrito pelo paraibano José Américo de 

Almeida, retrata a tragédia social e os horrores da seca de 1898. Obteve papel importante na literatura brasileira 
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das troças / De tantos mamulengos / Destaco os quatro engrossas / Do tal Clube dos 

Quengos”. (Autor Anônimo). 

Sobre este tema, assevera Barbosa Lima Sobrinho: 

Seria trabalho interessante e valioso organizar uma espécie de antologia de nossa 

literatura regionalista, para reunir não só as páginas mais belas que ilustram, como 

para exibir uma documentação dialetológica, que já nos daria uma impressão 

antecipada, embora precária, de nosso futuro lingüístico. Bastaria essa coletânea 

para nos convencer de que nossos dialetos não transpõem, via de regra, naquilo que 

eles têm de mais característico no vocabulário, as fronteiras das regiões a que 

pertencem. Verificaríamos que nenhum deles poderia desempenhar a função de 

meio de comunicação entre brasileiros de todos os quadrantes. A linguagem que 

eles apresentam é difícil para qualquer leitor, mesmo para os das regiões a que 

pertence o dialeto, pois que todos nós estamos habituados a outro tipo de 

linguagem escrita. Poder-se-ia dizer, ou supor, paradoxalmente, que esses trechos 

fariam sucesso quando lidos a analfabetos, pois que se ajustariam melhor quando 

ouvidos. Retratam a língua falada entre pessoas incultas e não alfabetizadas. A 

língua escrita e, sobretudo, a língua literária, depende de uma certa continuidade, e 

não é possível passar impunemente de um trecho de jornal, ou de uma antologia 

escolar, para o linguajar tosco, entremeado de expressões truncadas e de 

provincianismos desconhecidos. Eu não me atreveria a enfrentar, sem um glossário, 

esses livros de literatura regional, e não posso compreender que me pertença um 

idioma, cuja leitura e cuja compreensão dependa do uso de vocabulários especiais. 

(SOBRINHO, 2000, p. 256). 

Mas será isso a língua brasileira? Decerto que não, como não é a língua 

portuguesa a que se encontra nos trechos registrados por Leite de Vasconcelos
6
 e nos quais 

procurou traduzir as formas dialetais existentes em seu país. Que será, então, a língua 

brasileira? 

É célebre a história de que num exame do Colégio Pedro II, certo aluno defendera 

a famosa língua brasileira e que o professor Oiticica, que ouvia pacientemente, o 

interrompera: “Diga-me, então, o padre-nosso em língua brasileira.” (SOBRINHO, 2000, p. 

257). 

                 Outro filólogo, Serafim da Silva Neto, escreve a esse respeito:  

Imaginemos o que seriam os textos venerandos da Constituição e do Código Civil 

se vazados na linguagem com que Catulo escreveu a sua pitoresca e deliciosa 

literatura regional. Imaginemos severos professores de Medicina, Direito, 

Engenharia, lançando, do alto da cátedra, entre jóias de saber universitário, os “pru 

mode”, que no grande poeta popular tão saborosos nos parecem! Quando tal coisa 

acontecesse, não teríamos só rebaixado a língua que herdamos: ter-nos-íamos 

rebaixado nós mesmos à face do mundo civilizado.” (SILVA NETO apud 

SOBRINHO, 2000, p. 257). 

Assim, pois, ao que não podemos fugir, é que se temos o privilégio, apesar da 

vastidão de nosso território e da variedade de fatores que concorrem para a diversificação de 

                                                                                                                                                         
por ter introduzido o romance regionalista. Apresenta, com exatidão, a linguagem popular do povo paraibano, 

sua história e suas tradições, revelando, através da literatura, a tragédia dos retirantes expulsos pela seca de 1898. 
6
 Pesquisador e lingüista português. 
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nossos falares, de nos entendermos facilmente de extremo a extremo do Brasil, devemo-lo a 

essa língua portuguesa, que foi desde a fase colonial, um das forças decisivas da unidade do 

país. Ela é que nos prendeu através dos séculos da formação; ela é que assiste ao nosso 

desenvolvimento e à nossa expansão. Ajudou-nos a superar os obstáculos do bilingüismo ou 

trilingüismo, impondo-se pouco a pouco às tribos dos gentios subjugado e aos escravos 

africanos. Permitiu que se sentissem como um só povo as gentes esparsas do litoral imenso, 

do extremo Norte às fronteiras do Sul, constituindo-se em fator de repulsa à colonização 

holandesa, que ameaçava dividir o país em diversas regiões inajustáveis. Foi aos poucos 

fixando, a Oeste, no choque com o castelhano, as lindes dos súditos de el-rei Camões. Nela se 

escreveram nossos primeiros documentos oficiais, a cartas de ofício, as provisões e ordens de 

autoridades, as cartas familiares, as escrituras dos cartórios. O grito da Independência se 

expressou em português, como a proclamação da República. Todas as nossas leis estão 

escritas no idioma de Vieira, como todas as Constituições políticas que regeram e rege nossas 

instituições, estabelecendo deveres e direitos entre governantes e governados. Nenhum de 

nossos prosadores, ou de nossos poetas, usou de outro idioma, para a tradução de seus 

pensamentos e de sua sensibilidade. Os versos que cantaram a beleza de Marília de Dirceu
7
, 

ou a alegria dos oito anos, ou que modularam os cantos do exílio e os sofrimentos dos 

escravos, traçaram-se na língua portuguesa. De Bento Teixeira Pinto a Machado de Assis, de 

padre Vieira a Rui Barbosa, de Mont´Alverne a Joaquim Nabuco
8
, não tivemos, e não 

quisemos ter outra linguagem que a epopéia lusa sublimara.         

“Se pensarmos na unidade brasileira, temos que defender com energia o idioma, 

que é o penhor dessa unidade.” (SOBRINHO, 2000, p. 258). Concordamos com Jarbas 

Aragão, quando diz que “uma onda de impatriotismo consciente ou inconsciente procura 

destruir a obra inestimável da unidade da língua” (ARAGÃO apud SOBRINHO, 2000, p. 

259) - o que seria o mesmo que combater a unidade da pátria. Como disse Olavo Bilac:  

A pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos econômicos e 

políticos, é o idioma criado ou herdado pelo povo. Um povo só começa a perder a 

sua independência, a sua dignidade, a sua existência autônoma, quando começa a 

perder o amor do idioma natal. A morte de uma nação começa sempre pelo 

apodrecimento de sua língua. (BILAC apud SOBRINHO, 2000, p. 259).  

No dia em que se quebrasse a disciplina da língua escrita e da língua literária, para 

que prevalecessem os falares regionais, teria também desaparecido a unidade lingüística, que 

é um dos fundamentos de nossa unidade política e de nossa unidade nacional. Como é 

                                                 
7
 Poesia lírica do movimento literário conhecido por arcadismo, escrita de 1792 a 1812, cujo autor é 

moçambicano radicado no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga. 
8
 Renomados autores de obras clássicas da literatura brasileira. 
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também a língua comum que conserva a hegemonia prática e, em conseqüência, o meio de 

comunicação eficaz, no que se chamou a federação de linguagens da sociedade moderna, isto 

é, as gírias, as linguagens técnicas, regionais, familiares ou profissionais. Mesmo quando a 

conservação de nosso idioma tradicional representasse constrangimento, deveria ainda assim 

ser mantido e defendido, pelos benefícios que daí nos adviria. E ainda, porém tranqüila se nos 

afigura a causa, quando sabemos que não exige nenhum constrangimento, pois que foi nesse 

idioma que nos foram cantadas as canções de ninar e nele foi que expressamos as palavras  de 

amor, as confidências arrancadas ao coração. Não pode representar constrangimento o 

empregar do idioma em que ouvimos, pela primeira vez, a vozinha infantil articulando, em 

nossos lares, suas primeiras sílabas hesitantes. 

Quando a conhecemos bem é que vemos que tem as virtudes e qualidades dos 

idiomas universais. Não é uma língua morta, pesada de arcaísmos que a façam rígida e áspera, 

mas um idioma plástico. E dócil, trabalhado pelos escritores que o ilustraram e ansioso pela 

cooperação dos que continuem a obra iniciada, fazendo com que ele reflita, cada vez com 

maior precisão, as necessidades e aspirações da época em que vivemos. Não se trancou ao 

espírito de reforma e à evolução natural da expressão. Deseja, apenas, que esse progresso 

obedeça às leis gerais do idioma, para que ele se conserve fiel a si mesmo, e possa prender, 

com o mesmo elo, o passado e o presente, para inspiração e segurança do futuro. Será assim o 

idioma, na frase de Rodo, uma ponte eterna sobre a corrente dos séculos, como tem sido uma 

ponte sobre a vastidão do oceano. Que os idiomas se destinam a vencer o espaço e o tempo, 

desde que aqueles que o usam saibam compreender sua vocação ecumênica e seu sentido de 

perenidade.  

Hoje, em imensos países, como o Brasil ou os Estados Unidos, de um recanto 

longínquo ao outro extremo do território, a mesma língua é falada e compreendida por todos 

os seus milhões de habitantes. Pequenas variações prosódicas, que o clima e o meio social 

solicitam, vocabulário e expressões pitorescas, que a vida regional diferente inventa e 

propaga, disseminam-se por todo o país na difusão pronta da imprensa escrita, televisionada e 

do rádio, da internet, e das pessoas que incessantemente se comunicam. 

A língua varia assim insensivelmente, mas continuamente, e só a disciplina da 

educação e da instrução da linguagem lhe põe freios aos desmandos e a degeneração, para a 

glória de sua manutenção e perfeição. 
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1.6  A constituição de 1988 e a língua oficial da República Federativa do Brasil 

A Constituição Federal de 1988 incluiu entre os direitos da nacionalidade (Art. 13, 

caput
9
) o Português como o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

As palavras a seguir, são de autoria de Miguel Reale, quando discorria da 

importância do idioma oficial, anteriormente à Assembléia Nacional Constituinte, as quais 

bem justificam a necessidade desta pesquisa sobre a necessidade da salvaguardar a língua 

nacional como patrimônio imaterial da cultura brasileira: 

A questão da língua é essencial, sugerindo eu que se declare que ‘o Português é a 

língua oficial do Brasil’, porque há uma grande luta para saber se é o Português. Há 

quem diga que não, que a língua oficial é o ‘Brasileiro’, e outros que é o ‘Português 

falado no Brasil’. Ainda recentemente os Estados Unidos da América aprovaram 

emenda constitucional dizendo que o ‘Inglês é a língua oficial’, porque havia quem 

quisesse que fosse o Espanhol e outras línguas. Essa experiência parece-me 

necessária, porque a língua é o solo da cultura, é o ponto de partida da cultura. 

Toda cultura está fundamentada na linguagem. É a razão pela qual os filósofos 

neopositivistas dizem, com exagero, que ‘quem diz Ciência, diz Linguagem’, pos, 

na realidade, cada Ciência corresponde a um sistema de signos, a um conjunto 

próprio de termos específicos, isto é, à sua linguagem. (REALE, 1985, p. 137). 

A língua oficial é, na definição dada pela UNESCO (WIKIPEDIA, on line, 2006),  

"a língua utilizada no quadro das diversas atividades oficiais: legislativas, executivas e 

judiciais" de um estado soberano ou território. É a língua consagrada na lei (através da 

constituição ou de lei ordinária), ou apenas pela via do costume, de um país, estado ou outro 

território como a língua adotada nesse país, estado ou território. 

A língua oficial, cuja escolha depende de razões políticas, deve ser a língua 

utilizada em todos os atos oficiais do poder público, quer de direito externo (tratados e 

convenções internacionais), quer de direito interno (constituição, leis ordinárias, atos 

políticos, sentenças judiciais, atos administrativos, discursos oficiais, etc.). A língua oficial 

será, em princípio, a língua falada (se só houver uma) ou uma das línguas faladas (se houver 

várias) pela população de cada estado ou território. 

Só cerca de metade dos países do mundo têm línguas oficiais expressas na lei. 

Alguns têm só uma língua oficial, caso de Portugal e do Brasil, outros têm mais do que uma, 

casos de Timor-Leste, país em que são oficiais o português e o tétum, ou, fora do espaço 

lusófono, de países como Canadá,  Bélgica, Suíça, África do Sul ou Paraguai, entre outros. 

                                                 
9
 Constituição Federal, Art. 13, caput: A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 
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Alguns países atribuem ainda estatuto de língua oficial a certas línguas em partes 

do seu território. Essas línguas são línguas co-oficiais nessas áreas, coexistindo aí com as 

línguas oficiais do país. É o caso, na Espanha, com o galego (na Galiza), do basco (no País 

Basco e em Navarra) e do catalão (na Catalunha, ilhas Baleares e Comunidade Valenciana), e 

é o caso do português e do inglês na República Popular da China, co-oficiais, 

respectivamente, em Macau e Hong Kong. 

Com efeito, a língua oficial é reconhecida em todo o território brasileiro por seus 

mais de 185 milhões de habitantes, com exceção de algumas tribos indígenas menos 

acessíveis a quem a própria Carta Magna assegura também a utilização de suas línguas 

maternas, não só para estas, mas para todas as que tiverem interesse em preservar sua língua e 

identidade cultural, conforme Art. 210 § 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. (destaque nosso). 

Ora, o alcance de uma língua também expressa a soberania de um país. Entre os 

meios de ação, para o trabalho necessário de unificação, no sentido de um idioma comum a 

toda a população, o primeiro elemento é a ação da escola primária: 

É pelo ensino da língua, inicialmente e, em seguida, por meio de todos os outros 

ensinos, que o professor age e sempre no mesmo sentido: fabrica as semelhanças 

que resulta a comunidade de consciência, que é o cimento da nação. (DAVY apud 

SOBRINHO, 2000, p. 235). 

 O ensino de uma língua comum e unificada inclina os discípulos a ver e a sentir 

as coisas, senão da mesma forma, ao menos dentro de um quadro que as aproxima, quando 

não as identifica. Há um trabalho no sentido da criação de uma consciência lingüística que é, 

por si só, um instrumento de aproximação e de vinculação, desenvolvendo o sentimento 

patriótico. 

Outras influências se fazem sentir, na mesma orientação. Clóvis Monteiro dizia:  

No interior, por mais longínqua que seja a localidade, há ainda, além da escola, o 

vigário, o promotor público, o funcionário municipal, os que sabem ler e influem 

na linguagem oral pelas conversas e através da leitura dos jornais, com as notícias 

das capitais. (MONTEIRO apud SOBRINHO, 2000, p. 236).  

As estações de rádio e televisão locais e nacionais cooperam nesse trabalho de 

difusão da língua nacional tanto nas capitais como para todo o interior, chegando a resultados 

que se nos surpreendem, quando consideramos que, por exemplo, somente na Espanha, país 

tão pequeno se comparado ao nosso, há um idioma oficial e mais três co-oficiais. No fundo, é 
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ainda a escola, ou mais rigorosamente, o ensino, a exercer a sua missão natural, de estimular a 

unidade do Brasil, que veio implicitamente, no Art. 210 da CF. 

A uniformidade dos livros escolares, ou o fato de não divergirem as gramáticas 

umas das outras, é um elemento poderoso de ação unificadora. O sentido que faz repelir um 

estrangeirismo inútil não muda de aspecto, ou de sentido, quando se manifesta no Brasil. Em 

todo o país, a escola agirá apagando, ou combatendo, as diferenciações regionais, difundindo 

o padrão que corresponde à tradição e ao uso mais freqüente dos meios menos alfabetizados. 

Amadeu Amaral nos ensinava que a instrução e a educação, hoje muito mais difundidas e 

mais exigentes, “vão combatendo com êxito o velho caipirismo, e já não há nada tão comum 

com se verem rapazes e crianças, cuja linguagem divirja profundamente da dos pais 

analfabetos”. (AMARAL apud SOBRINHO, 2000, p. 237). São os filhos alfabetizados que 

corrigem a linguagem inculta dos pais, dentro de seus próprios lares. Há que, naturalmente, 

observar a posição do Ministério da Educação que publicou em 1998 os “Parâmetros 

curriculares nacionais” nos quais posiciona:  

A imagem da língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, 

subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo 

dos programas de difusão da mídia sobre ‘o que se deve e o que não se deve falar e 

escrever’, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua. (MEC, 1998, p. 

29).        

Procurando prender o português aos mestres do idioma, aos que o elaboraram e 

trabalharam durante séculos, estabelece a escola, por si só, a comunidade desse mundo 

lingüístico, através da unidade das fontes que o formaram. É uma comunhão espiritual, que as 

fronteiras e as declarações de independência não conseguem destruir, ou enfraquecer, como a 

unidade política não obtém, por si só, impedir a variedade sociológica, a multiplicação das 

zonas de cultura. Digamos, que a sabedoria consiste: 

em aproveitar no máximo as características regionais sem procurar impô-las ou 

fazer com que prevaleçam sobre a nacionalidade ou sobre a universalidade. Longe 

de se oporem, o ‘regional’ e o ‘internacional´ se combinam e se completam.  

(LEÃO, p.67, apud CARVALHO, 2002, p. 236). 

 É evidente que as opiniões são diferentes quando se fala em proteção da nossa 

língua. Sem dúvida, cada opinião tem um ponto em que se apoiar. Evitar totalmente a 

influência de uma outra língua além de impossível também não é coerente. Porém, a língua 

por si mesma só impedirá o excesso de estrangeirismo se ela for parte da cultura e da 

educação. Sabe-se que a Escola tem grande responsabilidade de preservar a língua 

portuguesa, e ela pode fazer isso ao instituir um sistema educacional digno. Mesmo com um 

sistema ainda deficiente, com professores despreparados e mal pagos, é possível conscientizar 
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o povo brasileiro de que a nossa língua é a nossa pátria. Se todo cidadão tiver o senso de 

patriotismo, a língua pode ser preservada.  
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2 (DES)VALORIZAÇÃO DO IDIOMA NACIONAL FACE À 

GLOBALIZAÇÃO 

 

A globalização é uma preocupação mundial, e junto com ela surge a necessidade 

de uma língua universal, um dos possíveis motivos pelos quais temos visto cada vez mais 

estrangeirismos sendo usados no Brasil, principalmente oriundos da língua inglesa. O inglês é 

a língua adotada mundialmente devido à influência que os países de fala inglesa como 

Inglaterra e Estados Unidos tiveram e têm sobre o mundo. Pelas ruas, é comum vermos o uso 

de palavras inglesas, e o comércio é um dos principais usuários dessa importação em grande 

escala. 

A verdade é que diariamente recebemos um bombardeio de palavras e expressões 

estrangeiras via informática, mídia, indústria e comércio. E, com presença tão marcante de 

vocábulos estrangeiros no Brasil, será que o brasileiro sabe o real significado de muitas 

dessas palavras? Ou apenas finge que as conhece até que um dia alguém lhe decifre o 

desconhecido? Permitir uma invasão exagerada do inglês na língua portuguesa em contexto 

brasileiro, por exemplo, representa um processo de evolução lingüística? Ou de 

desvalorização do nosso patrimônio lingüístico? Muitos já estão se preocupando com isso e 

há outros que acham que tudo é apenas evolução lingüística. 

2.1 O fenômeno da globalização e a morte dos idiomas nacionais  

As influências lingüísticas de uma nação sobre outra não podem ser consideradas 

parcialmente. É preciso levar em consideração todo um conjunto cultural agregado ao idioma 

que, dessa forma, pode ser visto como elemento de disseminação cultural. Podemos insinuar 

que língua e cultura são duas faces do mesmo objeto. É por isso que o domínio de uma língua 

estrangeira representa mais do que uma simples habilidade lingüística: representa aptidão 

multicultural, bem como versatilidade de estruturar o pensamento por diferentes vias e de 

interpretar realidades sob diferentes ópticas. Isso, em certo sentido, não implica 

comprometimento direto de nossa língua-mãe nem de nossa cultura.  

Através da intensa atividade de comércio com países do exterior, o Brasil também 

tem sido fortemente influenciado por palavras de língua inglesa, que atualmente, pode ser 

considerada uma língua universal. O processo de invasão cultural norte-americana apresenta 
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elementos que, intensamente absorvidos e incorporados à nossa rotina diária, são menos 

claramente percebidos do que outros.          

O escancaramento da economia brasileira para o capital externo, o triunfalismo da 

política neoliberal que valoriza ao extremo a ideologia do mercado e se submete ao 

centro de poder externo, a manipulação política e cultural de conceitos como o de 

um “mundo globalizado e sem fronteiras”, hegemônico, uma mobilização 

ideológica sem precedentes a favor do capital internacional, enfim, a 

desmobilização das forças que poderiam se contrapor a essa política sem fibras 

nacionais, contribuíram nos últimos anos para estimular a locupletação dominadora 

do idioma estrangeiro em vários países. (CARVALHO, 2002, p.291) 

Atualmente, de acordo com ao pensamento tecnocrata, as línguas devem ser 

niveladas conforme as oscilações do mercado e, também, editorial, segundo valores 

extrínsecos. Que se considerem novas possibilidades para o livro didático brasileiro, a ser 

adotado nos países africanos de língua portuguesa, países conhecidos como política e 

economicamente frágeis. 

Destaca-se como equilibrada e de bom senso a posição de Pasquale Cipro Neto
10

, 

quando afirma que a interpenetração das palavras de uma língua para outra é um processo 

inevitável, incontrolável e inofensivo, desde que não se chegue ao idiotismo,  como acontece 

com as pizzarias (palavra estrangeira(!), mas perfeitamente adaptada ao português) da maior 

parte do País quando escrevem delivery em suas fachadas, ou ainda quando dão nomes 

estrangeiros a edifícios, lojas, dentre outros. 

Esse problema atinge o ápice quando mexe na estrutura da língua ao se colocar o 

adjetivo antes do substantivo, ou o uso de expressões como Antonio´s Cabeleireiro, com uma 

estrutura que não existe na língua portuguesa, por ser uma língua latina. Seríamos mais 

sensatos se optássemos pelo bom senso, onde o uso de estrangeirismos vem de maneira 

natural para preencher espaços ociosos, e não de exageros como aqueles das lojas que 

escrevem sale, ou off. A verdade é que nenhuma língua é pura. Todas sofrem influências de 

outras com trocas e penetrações. A língua é viva. 

A situação de evidente perigo para o idioma se torna mais aguda na medida em 

que, cada vez mais as sociedades de vários países, assim como a brasileira (e nisso ela não é 

diferente das demais!), estão sendo “governadas” pelas tecnologias audiovisuais. Mas no que 

somos diferentes de outras culturas, sobretudo, européia e norte-americana, é que, a partir de 

um baixíssimo, quase nulo, nível de cultura do livro, estamos saltando para a era do som e da 

                                                 
10

 Brasileiro, famoso professor de língua portuguesa, colunista de vários jornais no Brasil, tais como a Folha de 

São Paulo e o Diário do Nordeste, apresenta também o programa de televisão Nossa Língua Portuguesa, da TV 

Cultura. 
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imagem. Isto seguramente tem implicações fortíssimas na formação da consciência cultural 

do povo, pois, enquanto a leitura é reflexiva, crítica, conclusiva, ativa, a informação - que 

também passa a formação – advinda dos meios de comunicação audiovisuais, como rádio e 

TV, é superficial, facilitada, fragmentada, passiva, dispersa e não-crítica. Não é preciso dizer, 

pelo que conhecemos da qualidade da programação de nossas emissoras, qual está sendo a 

repercussão no idioma de nosso povo, no que ele tem como portador de referência à 

identidade da sociedade brasileira. 

O mercado livre, globalizado, é uma força cujo direcionamento no interior de cada 

país se faz de acordo com as possibilidades maiores de lucro rápido e vultoso. A 

uniformidade e a banalização dos valores culturais, sua reinterpretação pela via mercantil e a 

simplificação de suas complexas, históricas e ricas articulações internas e externas são 

conseqüências esperadas – e já constatadas – da ação deste mercado falsamente livre, 

subordinado à economia global. A indução de programas e projetos de ação, e o envolvimento 

neles dos sistemas formais e informais de educação, organizações sociais e culturais de 

atuação local, será fator crucial para tornar a cultura nacional de vários países, como o Brasil, 

capaz de dialogar com o global e dele se beneficiar.  

Na sociedade da informação, a comunicação e a informação tendem a permear as 

atividades e os processos de decisão nas diferentes esferas da sociedade, incluindo a 

superestrutura política, os governos federal, estaduais e municipais, a cultura e as artes, a 

ciência e a tecnologia, a educação em todas as suas instâncias, a saúde, a indústria, as 

finanças, o comércio e a agricultura, a proteção do meio ambiente, as associações 

comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as manifestações populares, as minorias, 

as religiões, os esportes, lazer, etc. A sociedade passa progressivamente a funcionar em rede. 

O fenômeno que melhor caracteriza esse novo funcionamento em rede é a convergência 

progressiva que ocorre entre produtores, intermediários e usuários em torno a recursos, 

produtos e serviços de informação afins. E a rede mundial de computadores, a Internet, é o 

seu maior condutor, comunicador e símbolo.  

Entretanto, a Internet é dominada pelos conteúdos gerados nos países 

desenvolvidos. É mesmo aceitável dizer que os indicadores de volume de 

conteúdos operados por um país na Internet, medidos com relação ao seu Produto 

Interno Bruto e a sua População, é proporcional ao seu grau de desenvolvimento 

econômico e social. Mas é justo reconhecer que a questão não é apenas 

quantitativa, na acepção simplista de que a um maior volume de exposição ou de 

produção própria de conteúdos necessariamente corresponderiam maiores e mais 

rápidos índices de desenvolvimento social, porque este requer abordagens mais 
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sofisticadas de interpretação. Incluindo aí as análises relativas à acessibilidade 

versus uso, custo-benefício e níveis de satisfação de usuários versus 

disponibilidade. Devemos reconhecer que a sociedade da informação, em escala 

planetária, e de forma acelerada, vem desenvolvendo gigantescos estoques 

informacionais sobre os mais variados temas, em diferentes formatos, para todos os 

públicos, principalmente nos países mais avançados. Esse inestimável repertório 

permite tanto o compartilhamento de conhecimentos, informações e dados, quanto 

promove o desenvolvimento do capital humano e os princípios da solidariedade 

entre os povos. Mas também pode acarretar alienação dos valores locais, o que vem 

motivando os governos e as sociedades de quase todos os países à adoção de 

estratégias para promover a produção e a difusão de estoques de informações 

nacionais e/ou regionais, como já foi argumentado. Resumindo, a sociedade se 

organiza em torno de uma cultura, que é uma maneira de ver o mundo, por meio de 

um conjunto de idéias implícitas e explícitas, que acabam predominando entre as 

possíveis. (MIRANDA, 2000, p. 80) 

O galês David Crystal, pesquisador britânico, é um dos principais lingüistas vivos 

e um dos nomes centrais de um movimento ainda pouco difundido. Ele é um "ecologista" de 

idiomas e defende o ativismo para proteger idiomas ameaçados, comparando-os a espécies 

em extinção. Seu argumento é um bocado transparente: "Existem centenas de sociedades de 

proteção ao urso panda. Ninguém liga para a extinção de centenas de idiomas". (CRYSTAL, 

2001). 

Em seu livro Language Death (algo como "morte das línguas"), explica com 

clareza a situação: "Há uma estimativa de que hoje existam cerca de 6700 línguas em todo o 

mundo. Só umas 600 delas não estão ameaçadas de se extinguirem em cem anos". 

(CRYSTAL, 2001). A morte de um idioma, explica, é a de uma cultura. "Morrem tradições, 

folclores, sentimentos, memórias". (CRYSTAL, 2001) 

David explica que começou a traçar esses paralelos quando se deu conta de que a 

Sociedade Internacional para a Proteção de Pássaros foi fundada em 1890 e que até 1990 

quase não havia órgãos de defesa de idiomas. Para nascer, a "ecologia lingüística" usou o 

conhecimento fórceps de nome globalização, para o qual prefere o veterano termo de "aldeia 

global". 

Até hoje, nenhum pesquisador avulso, por mais operoso e diligente que seja, 

nenhum entidade cultural, por maiores que sejam os recursos de que disponham, enfim, 

ninguém conseguiu determinar exata e precisamente o número de línguas faladas pela espécie 

humana. Segundo a Academia Francesa, uma das mais prestigiadas na civilização ocidental, 

há cerca de 6000 línguas distintas, além de cerca de 8000 dialetos. Como é do conhecimento 

geral, a língua portuguesa é a quinta mais falada, quantitativamente acima do Alemão, do 
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Italiano, até do Francês e das demais línguas cultas da Europa, com exceção do Inglês, do 

Espanhol e do Russo. 

Há estudos falando que morre em média uma língua a cada 15 dias, o que é 

extremamente alarmante. "Se essas línguas morrem, é como se nunca tivessem existido. É 

importante treinar pessoas para fazer dicionários, gramáticas, escrever as lendas de cada 

língua.". (CRYSTAL, 2001) 

A conservação científica de uma língua, porém, ainda é bem dispendiosa. Existem 

estudos de que são necessários US$ 200 mil
11

 para registrar satisfatoriamente a memória de 

uma língua. E, de acordo com dados apresentados em Language Death, cerca de 40% dos 

idiomas do universo nunca foram escritos ou gravados. 

                  Em alguns casos, a situação é irreversível. Em levantamento recente do projeto 

lingüístico Ethnologue
12

, foram detectadas 58 línguas com apenas um falante. A 

documentação delas é complicada, pois esses "homens que falavam javanês" (como no conto 

de Lima Barreto) muitas vezes usam dialetos para os quais não existe alfabeto. Mais da 

metade das cerca de 6 mil línguas existentes no planeta estão ameaçadas. A maioria, por 

restringir-se a áreas remotas, como alguns rincões do Brasil, nunca nem foram registradas por 

escrito. 

Crystal salienta que no outro extremo dos gráficos está a língua dos nossos 

“hermanos”: "Não há nenhuma dúvida de que uma das línguas que mais cresce no mundo 

hoje é o espanhol." O pesquisador enxerga uma certa ironia aí: "Se a morte de idiomas teve 

seu apogeu com o inicio das grandes colonizações, e os espanhóis foram dos primeiros a ser 

colonizados, é curioso que agora eles ‘colonizem’." (CRYSTAL, 2001) 

Alguns lingüistas mais apocalípticos já falam que no futuro, só haverá três 

idiomas: o Inglês, o Chinês e o Espanhol. "Sobrevivência da língua, é claro, pressupõe 

sobrevivência das pessoas. Por isso a questão é fundamentalmente de suporte econômico", 

explica David Crystal. As regras da militância lingüística, porém, não passam só pelas 

moedas. A principal arma é a consciência do problema. É fundamental que as pessoas saibam 

que ele existe. 

                                                 
11

 Valor especificado conforme o lingüista galês David Crystal em seu livro Language Death, de 2001.  
12

 Projeto de cooperação internacional para quantificação e catalogação das línguas e dialetos existentes em todo 

o mundo. 
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Como explica em "Language Death", há os que acham até que o silêncio dos 

idiomas não é nem mesmo ruim. Muitos seguem a história bíblica da torre de Babel, segundo 

a qual a proliferação das línguas seria uma penalidade imposta à humanidade. Para eles, “o 

desaparecimento delas restauraria a perfeição original", finaliza Crystal. (CRYSTAL, 2001) 

2.2 Desvalorização do idioma nacional, subdesenvolvimento e marginalização 

social 

A língua é um meio de transmissão de conhecimento, de informação, de idéias, 

enfim, de humanização. Mas é também sabido que ela, e em particular a língua escrita, pode 

ser utilizada como forma de domínio.  Sobre isso, afirmava Milton Santos que  

a história das relações internacionais dos últimos três séculos é também uma 

história de desvalorização do saber dos outros. Com a globalização totalitária a que 

assistimos, esse processo se acelera. (SANTOS, 2000, p.17 apud CARVALHO, 

2002, p.294).  

Em muitos momentos da história, a língua tem servido, como o demonstram 

diversos historiadores da lingüística, de instrumento de manipulação, de opressão, de 

ocultação de fatos, de escamoteação da verdade. Em épocas vetustas, como, por exemplo, na 

Índia e na China, a leitura e a escrita eram privilegio exclusivo dos sacerdotes, iniciados nos 

textos sagrados e seus guardiões, que os mantinham em segredo e eram seus únicos e 

legítimos intérpretes. 

Mesmo séculos depois, na Idade Média, o uso da linguagem escrita praticamente 

só era exercido nos monastérios. Somente a partir do século XVI é que a Bíblia foi traduzida 

para outros idiomas que não o latim, o idioma dos clérigos. (Para o português, a primeira 

edição é de 1719). A escrita, e por conseqüência, o conhecimento, só foi realmente “popular” 

em culturas como a grega, por exemplo, na qual, como nos lembra Marcos Bagno, não havia 

“uma casta sacerdotal monopolizadora dos livros sagrados”. (BAGNO,1999, p.128 apud 

CARVALHO, 2002, p.294)        

O conhecimento da língua fica restrito a uma determinada classe social e/ou 

religiosa na medida mesma em que os detentores desse saber exclusivo criam empecilhos 

através de normas gramaticais, ortográficas, semânticas, etc. para a expansão desse 

conhecimento até as classes desprivilegiadas. E é em boa síntese que exemplifica ainda o 

supracitado autor:  

Assim, se por uma lado, a escrita pode ser apontada como uma das causas 

fundamentais do surgimento de civilizações modernas e do desenvolvimento 

cientifico, tecnológico e psicossocial das sociedades em que foi adotada, por outro, 



 40 

não convém negligenciar fatores como as relações de poder e dominação que 

governam a utilização restrita ou generalizada de um código escrito. (BAGNO, 

1999, p. 128 apud CARVALHO, 2002, p.295).  

E se esse processo de exclusão ocorria no passado através de normas 

intralingüísticas (muitas regras gramaticais artificialmente criadas), hoje ele passa a preexistir 

pela existência (e exigências) de uma língua paralela.  

Então aqui está o ponto nodal da questão: o uso abusivo, esdrúxulo, bizarro, sem 

sentido e despropositado de um idioma estrangeiro não representa necessariamente a busca de 

um conhecimento mais universal ou mais sofisticado. Ficasse restrito a campos do saber em 

que a exigência do conhecimento de um ou mais idiomas fosse condição inafastável para se 

obter mais saber e, particularmente, ter acesso a um conhecimento não disponível no idioma 

pátrio, e estaria justificado. Não é o caso, contudo; pode-se comprovar. E assim não sendo, 

como entender esta questão? 

Não se pode deixar de encarar essa vulgarização extrema do inglês senão como 

uma forma de colonização cultural e, por extensão, discriminação social. A “ideologia” do 

predomínio global do idioma inglês foi bem exposta pelo lingüista Steven Fischer:  

A globalização e a Internet devem aumentar ainda mais a influência da língua 

inglesa. Nunca na historia da humanidade um idioma teve tamanha importância. O 

lema hoje é ‘aprenda inglês e prospere, ou ignore e padeça’. (FISCHER, 2000). 

A força da propagação da língua inglesa através da globalização, aliada ao 

analfabetismo e à baixa escolaridade, deixam o terreno propício para a desvalorização do 

idioma pátrio, como vem ocorrendo no Brasil: 

Num país em que a educação é privilegio de poucos, e em que a freqüência em 

alguns anos de escolaridade não significa às fontes de informação (os nossos 

índices de leitura de livros e jornais é um dos mais baixos com alguma importância 

econômica), em que os analfabetos adultos sobem à casa dos milhões, em que, 

igualmente, milhões de crianças em idade escolar estão nas ruas, sem se falar em 

quase igual numero dos analfabetos funcionais, a linguagem escrita e a leitura no 

idioma em que se nasceu e vive é uma impossibilidade presente no horizonte de 

grande parte da população. (CARVALHO, 2002, p.295). 

Aliás, a questão do acesso à informação e do saber formam o quadro de 

impossibilidades estruturais que compõe a realidade brasileira: milhões sem teto, sem saúde, 

sem trabalho, sem terra, sem escola. É sabido da imensa dificuldade que uma pessoa 

analfabeta ou semi-alfabetizada tem em compreender a linguagem empregada pelos poderes 

públicos. As normas legais, as diretrizes que norteiam os atos públicos, as relações negociais 

e empregatícias tornam-se uma estranha criptografia para milhões nelas interessados. Daí, 

também, em grande parte das vezes, não saberem se mobilizar em defesa de direitos que 

sequer sabem que existem. Só uma ínfima parcela da população tem acesso e entende leis 
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fundamentais como a Constituição, por exemplo. Não saber ler e escrever, não ter condições 

de interpretar os signos da linguagem, não poder instrumentalizar a palavra, é estar paralisado 

ante uma dada realidade, é estar impossibilitado de operar mudanças pacíficas na sociedade, 

é, enfim, ficar manietado diante do altar da verdade. 

 A ignorância da língua é, portanto, uma forma de submissão e manter essa 

ignorância é objetivo mal disfarçado das elites governantes. Um cidadão bem informado 

reflete e tem condições plenas de exercer a sua cidadania. Na verdade, só se pode mesmo 

falar em cidadania, em ser cidadão, quando o individuo detém um nível mínimo de 

informação cultural. Só aí deixa de ser massa de manobra inerme nas mãos dos espertalhões 

de todos os naipes. E o exercício dessa cidadania passa igualmente pela escolha consciente de 

seus dirigentes. Nesse sentido é que informação é poder. E como ter este poder e exercê-lo se 

o idioma de origem, que é a mediação natural para o acesso a essa informação ou 

conhecimento está sendo ameaçado? 

Neste ponto é que a soberania individual passa também a se confundir com a 

soberania nacional. Assim, para um povo que mal tem acesso aos significados de 

seu próprio idioma, em que, não raras vezes, as expressões mais simples se tornam 

ininteligíveis (há um dito popular para esses casos quando se diz: “Isto é grego para 

mim.”), permitir-se que se introduzam tantos estrangeirismos, quase que um novo 

idioma paralelo ao seu, não será criar mais uma odiosa forma de discriminação 

político-social? Sim, além de sem-teto, sem-escola, sem-terra, sem-emprego, os 

brasileiros tornar-se-ão, sem-idioma? À secular marginalização social, econômica, 

política e cultural soma-se agora a possibilidade de marginalização idiomática. 

(CARVALHO, 2002, p.296). 

A situação toma aspectos preocupantes. Percebe-se haver, em muitos casos e em 

certos setores, até uma certa “vergonha” em se falar português. É “mais bonito” (atrai mais) o 

nome da loja ou do objeto posto à venda ser em inglês. Em outros casos, transparece com 

inequívoca clareza uma indisfarçável arrogância pelo “conhecimento” de um idioma cuja 

imensa maioria das pessoas ao seu derredor desconhece, e que na verdade, passa a se 

constituir muito mais numa maneira de afirmar superioridade social. A propósito, é 

interessante lembrar aqui o que, com propriedade, escreveu Millôr Fernandes em seu ‘O livro 

vermelho dos pensamentos de Millôr’: “nunca conheci ninguém que falasse duas línguas. 

Cada palavra, nuança ou ritmia que se aprende numa língua se perde na outra... Como dizia 

Shaw: ‘Nenhum homem realmente capaz em sua própria língua se interessa em dominar 

outra’”. (FERNANDES, apud CARVALHO, 2002, p. 296). 

Algumas circunstâncias nos têm levado a encarar com excessiva naturalidade (ou 

até mesmo com certa indiferença) a presença desses elementos em nossa cultura brasileira. 

Nossa extrema familiaridade com o inglês, por exemplo, é uma dessas circunstâncias, pois 
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depois do português ela é a língua que mais ouvimos, lemos e falamos enquanto nação, 

embora estejamos cercados de países de língua castelhana. Aliás, o mesmo ocorre nesses 

países, na Europa, África e Ásia. 

Atualmente, em decorrência do domínio comercial e paralelamente a ele, a cultura 

norte-americana chega até nós através do cinema, da música e de programas de televisão, por 

exemplo. Isso tem acrescentado um grande número de palavras ao nosso vocabulário, 

especialmente no que se refere às áreas como lazer, esportes e alimentação, que são áreas de 

prazer e, portanto, são em momentos de alegria e descontração que tais palavras penetram o 

nosso dia-a-dia e não as questionamos. 

A subserviência aos estrangeirismos, ao invés de denotar cosmopolitismo, é antes 

traço marcante de subdesenvolvimento não apenas cultural e político como, também moral. O 

desserviço que se presta à cultura brasileira é sem medida, e aqui bem cabem as palavras do 

francês André Suarès: “Quem vai contra a língua, vai contra o gênio de um povo e contra o 

seu pensamento; numa palavra, contra a sua vida, no que ela tem de mais duro e de mais 

durável”. (SUARÈS, apud CARVALHO, 2002, p. 294) 

E nunca é demais afirmar que grande parte desses que, no uso coloquial, usam e 

abusam do idioma estrangeiro, não raro, muito pouco conhece do seu próprio idioma.
13

 Entre 

estes certamente também estão alguns daqueles professores universitários que, lecionando 

para brasileiros, em escola situada no país e recebendo em reais, distribuem seus textos, 

escritos no Brasil, em inglês. Muita pretensão e arrogância, sem dúvida.  

Testemunho assemelhado, e que certamente não é em absoluto raro, é o que nos 

oferece Bagno:  

Em minha experiência de tradutor profissional, já me deparei algumas vezes com 

situações que poderíamos classificar de surrealistas. Pessoas que fizeram doutorado 

no exterior me procuram para que eu traduza, para o português, teses originalmente 

escritas em inglês ou francês. Quando pergunto à pessoa por qual razão ela mesma 

não faz a tradução, a resposta que eu recebo é chocante: ‘É porque eu não sei 

português’. E, com uma estupefação que em si mesma já é um diagnóstico, conclui: 

‘Como é possível? Uma pessoa que escreveu um tese de 500 ou 600 páginas num 

idioma estrangeiro, e que obteve assim, o seu grau de doutor, Ph.D., em sua 

especialidade científica, tem receios de escrever em sua própria língua materna?’. 

(BAGNO, 108 apud CARVALHO, 2002, p. 297). 

  

                                                 
13

 “É preciso dizer que o simples fato de um indivíduo falar um (ou mais idiomas), ou entendê-los, por si só não 

denota saber; pois se assim fosse, diplomatas, marinheiros e mascates estariam entre as pessoas mais sábias do 

planeta.” (CARVALHO, 2002, p. 296). 
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Não será difícil supor que em muitas dessas teses estejam indicações válidas para 

livrar o povo brasileiro do subdesenvolvimento, dar-lhe melhores condições de vida e 

proporcionar-lhe um idioma saudável e que apontem caminhos, para tirar o país da 

dependência econômica acompanhadas de justas manifestações de solidariedade social para 

com os excluídos.  

Porém, como pautar uma discussão proveitosa nesse campo se esquece-se 

continuamente de um fenômeno concreto e objetivo como o idioma pátrio? Como 

arregimentar as mentes e corações de um povo se não se fala a sua língua e se o seu idioma 

materno é tão menosprezado? A verdade, contudo, é que no campo vasto, dinâmico e fluído 

da língua é que se dá a ancoragem de propostas políticas e filosóficas que podem conquistar a 

alma de um povo.  

2.2 A transformação da língua no tempo 

É estultícia cuidar em fazer uma língua, sequer um dialecto, obra difícil e longa de 

um povo inteiro, em muitos séculos, e não decisão política de alguns patriotas 

descontentes. Depois, para os consolar, basta que tenham paciência e o tempo lhes 

dará insensivelmente a variação que desejam, tanto em Portugal como no Brasil, a 

que a vida impõe, a vida de que a linguagem é a expressão pensada e articulada. 

Não há muito, um sábio mandado pela a Academia Francesa ao Canadá, para 

assistir a festas seculares de lá voltava maravilhado por ter ouvido falar – os 

ouvidos não queriam crer – o francês de grande século, língua de Pascal e de 

Racine, que já não tem curso em França, e conservara a fidelidade da antiga 

colónia. No Maranhão, como na Bahia, estão conservados vocábulos e locuções, 

ainda em uso no Minho ou em Trás-os-Montes, e que Lisboa e o Rio de Janeiro 

desaprenderam.(PEIXOTO, 1998)  

A lingüística é a ciência que estuda a linguagem, assim como a biologia se ocupa 

dos seres vivos. De certo modo, também pode-se dizer que a língua e a linguagem são 

organismos vivos. Elementos lingüísticos como as palavras nascem e morrem o tempo todo, 

modificando o sistema em que estão inseridas. Em todos os idiomas, palavras se alongam, 

encurtam e trocam de significado. Expressões são criadas enquanto outras perdem a razão de 

existir. Substantivos, verbos, adjetivos e advérbios emprestam sentido uns aos outros. 

Embora a lingüística esteja longe de ser uma ciência exata, ela é capaz de 

identificar regras relativamente fixas no comportamento errático da linguagem verbal. 

Segundo o lingüista israelense Guy Deutscher, autor do livro The Unfolding of Language 

(algo que pode ser traduzido como “O Desdobramento da Linguagem”), a linguagem “é um 

recife de metáforas mortas”. (NOGUEIRA, 2006, p. 65). Senão, vejamos:  

Um recife de corais abriga incontáveis criaturas que vivem sobre uma estrutura 

fóssil. As camadas internas um dia já estiveram vivas, as externas fatalmente serão 

reduzidas a matéria inerte e sustentarão as próximas gerações de corais. Na 

linguagem, esse suporte é dado por metáforas gastas, cujos significados se 
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perderam com o uso ao longo dos tempos.” (DEUTSCHER, apud NOGUEIRA, 

2006, p. 65). 

Em grego moderno, metáfora significa transporte – os caminhões de mudanças em 

Atenas têm a palavras metafores pintada no baú. No mundo das letras, significa atribuir a uma 

palavra um significado que não lhe pertencia originalmente. Esse movimento se dá do sentido 

concreto para o abstrato. Em alguns casos, as metáforas são evidentes – quando alguém diz 

que vai mergulhar em um assunto qualquer, ninguém presume que a atividade envolva pé-de-

pato e balão de oxigênio. Outros casos são sutis, porém ainda assim identificáveis. A palavra 

“fonte” enquanto mantém seu sentido primário – nascente de água, amplia-o para designar a 

origem de qualquer coisa.  Sobre este ponte, expõe Nogueira: 

Seminovas ou usadas, essas metáforas estão vivas. As mortas – o sustentáculo do 

‘recife’ da linguagem, são aquelas que, de tanto serem usadas para definir outra 

coisa, perderam a identidade primordial. Os exemplos abundam: decidir (do latim 

de-caedere, “cortar fora”), rival (do latim rivalis, “que compartilha – e acaba 

competindo por uma mesma margem do rio”), sarcástico (do grego sarkastikós, que 

significa literalmente “aquele que dilacera a carne”), insinuar (derivado do latim 

sinus, “curva”). Transfiguradas em elementos meramente gramaticais, palavras 

como essas são blocos que podem ser agrupados de um jeito ou de outro nas 

estruturas dos edifícios lingüísticos. (NOGUEIRA, 2006, p.65). 

Para chegar aonde tudo se iniciou, devemos investigar essas estruturas. A 

recorrência do latim nos exemplos do parágrafo acima aponta o caminho para a arqueologia 

do português. Assim como o espanhol, o francês, o romeno, o italiano, o provençal, o catalão 

e o galego, todas pertencentes ao ramo das línguas românicas, filhas do latim. A pesquisa dos 

lingüistas têm descoberto dados que unem todas essas línguas a outros ramos, como o 

germânico (inglês, alemão), o batavo-eslavo (polonês, russo) e até mesmo o indo-iraniano 

(hindi, persa). Todos convergem para o proto-indo-europeu, idioma que não pode ser 

reconstruído com exatidão pelo simples fato de não ter possuído escrita. Estima-se de uma 

época em torno do ano 4000 a.C. Por volta do mesmo período, existia o proto-semítico, 

germe do ramo lingüístico que inclui o árabe e o hebraico. Em todo o planeta havia povos que 

falavam famílias inteiras de idiomas já plenamente estruturados.  

Entretanto, antes dessa época é impossível reconstruir o desenvolvimento da 

linguagem, pois segundo os lingüistas, isso somente seria possível a partir de um estágio em 

que já houvesse algumas palavras. Para Guy Deutscher, qualquer palpite sobre como 

murmúrios se tornaram sons articulados é uma especulação leviana.  

Uma das histórias mais ousadas e poderosas da nossa civilização é a queda da 

torre de Babel. Segundo conta a Bíblia Sagrada, no capítulo 11 do livro de Gênesis, todos 

falavam a mesma língua e viviam em harmonia, até que o homem - em flagrante desafio a 



 45 

Deus – resolveu erigir uma torre alta o bastante para atingir o céu. O Todo-Poderoso puniu a 

insubordinação destruindo o edifício e, pior que isso, fazendo com que os povos falassem 

línguas diferentes. 

Esta narrativa espelha o caráter indomável da linguagem: ainda que um dia a 

humanidade houvesse compartilhado o mesmo idioma, a manutenção de tal situação seria 

impossível. Mas de onde vem essa natureza incontrolável? Se não há linguagem sem a mente, 

é de lá que saem muitas das pressões que fazem uma língua se transformar constantemente. 

As pessoas gostam de ser ouvidas. Para que suas mensagens cheguem ao receptor, 

elas capricham no discurso, e nesse esforço para prender a atenção do outro, os exageros 

acontecem. Quem nunca falou de uma colisão de carros como um “desastre”? No Dicionário 

Aurélio, a primeira definição dessa palavra é “acontecimento calamitoso”. Mas há uma 

segunda: “acidente”. Quando a palavra estiver gasta e não comover mais ninguém, é possível 

que se busque uma metáfora mais forte para passar a mensagem desejada. 

Segundo Guy Deutscher, outro fator atuante nas mudanças lingüísticas é a 

tendência de economizar esforço ao falar. Assim, “vossa mercê” se transformou em 

“vosmecê”, depois em “você” (em partes do Brasil, já se ouve “ocê” ou simplesmente “cê”). 

Isolada, essa tendência transformaria a língua em um punhado de monossílabos, “mas a busca 

pela expressividade compensa essa erosão”, diz Guy. No afã de ter um discurso exuberante, 

as pessoas agregam elementos a essas pequenas palavras, resultando de novo em vocábulos 

mais longos. 

As pressões sociais também têm seu papel nas mudanças da língua. Nós seguimos 

o padrão de fala do grupo com que nos identificamos. Grupos influentes, geralmente jovens 

que ditam a moda e o comportamento, também podem fazer as vezes de farol lingüístico. Na 

década de 1960, por exemplo, o ex-integrante dos Beatles, George Harrison pronunciou a 

expressão inventada grotty, abreviação de grotesque (grotesco), que no ato se tornou gíria 

corrente. 

Como toda mudança na língua fere a gramática, os zeladores da norma culta 

sempre vão tentar impedir que elas atinjam a oficialidade. Mas as transformações iletradas 

aproveitam as brechas das gerações para se infiltrar. Segundo Ana Muller
14

, a mudança 

                                                 

14
 Coordenadora de pós-graduação em lingüística da USP Artigo A língua solta. In: Revista Superinteressante, 

nº.225, abr/2006,  p.66. 
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ocorre quando a criança adquire a língua. Seguem-se a aceitação dos jovens letrados e 

influentes, o uso corrente na imprensa e, por fim, a assimilação pelos dicionários e 

gramáticas. (NOGUEIRA, 2006, p. 66). 

 Um idioma evolui quando entra em contato com outro. Até o início do século XX, 

por exemplo, o francês era a língua que tinha maior influência internacional. Hoje é o inglês 

que carrega essa soberania. Por isso, um tipo de mutação lingüística causa preocupação em 

muitos países, o que é tão comum quanto massivo no Brasil: a chegada de palavras e 

expressões estrangeiras. O lingüista David Crystal, da Universidade de Gales, no Reino 

Unido, é um defensor dos estrangeirismos. Segundo ele, empréstimos acrescentam valor 

semântico. Para exemplificar, ele demonstra que a palavra “real” (de “rei”) pode ser dita de 

três formas diferentes em inglês: kingly (origem germânica), royal (francesa) e regal (latina).    

Em se tratando especificamente da língua portuguesa, sabemos que o latim vulgar 

a influenciou radicalmente. Essa língua, trazida pelos brancos, entrou em contato com o tupi e 

com o guarani, formando uma miscelânea na comunicação. Essa mistura foi adotada como 

língua materna de nosso povo, impedindo que o português lusitano, os dialetos africanos e o 

nativo fossem preservados. Até à metade do século XVII, o tupi era usado como língua geral. 

O português era ensinado nas escolas pelos jesuítas, mas no cotidiano a língua falada era a 

dos índios. 

A cultura brasileira não é somente samba, carnaval, feijoada, caipirinha, jeitinho 

de resolver problemas, etc. Essa visão é o que vendemos aos turistas. Não há um modelo 

cristalizado vindo da junção do português, africano e índio, pois essa junção ocorreu em 

tempos, momentos e espaços diferentes no decorrer da história. Nos dois últimos séculos 

recebemos diferentes influências dos franceses, ingleses, árabes, judeus, japoneses e norte-

americanos. Devido a essas influências, é natural o surgimento de novas expressões culturais 

em nosso meio, fazendo surgir uma cultura heterogênea.  

A língua inglesa, grande ameaça dos idiomas na atualidade, tem 80% de seu 

vocabulário emprestado do latim, do francês ou do grego. Porém, vale ressaltar que todos 

esses estrangeirismos sofreram adequação fonética e ortográfica à sua gramática própria, 

sendo enriquecida semanticamente. Este é o problema discutido em âmbito internacional, a 

incorporação de palavras estrangeiras, geralmente inglesas, sem qualquer mudança na sua 

forma de escrever ou falar ao idioma nacional. Senão vejamos: Quando pensamos nas 

palavras futebol ou link, percebemos um certa diferença. A primeira vem de football, jogo 

inventado pelos britânicos que em poucas décadas se tornou popular em todo o mundo, e que 
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literalmente traduzida significa “pé na bola”. Ou seja, é muito mais fácil falar uma palavra 

que três. Pela sua popularidade, o mais coerente foi o seu aportuguesamento em “futebol”. Já 

o segundo exemplo, link é totalmente desnecessário, pois trata-se de palavra que tem perfeito 

correspondente em português, qual seja: conexão, conectivo. 

É evidente que nunca teremos uma língua pura, sem nenhum tipo de influência, 

nem é essa a questão. O que questionamos é até que ponto devemos nos permitir usar a língua 

de outro país, quando temos uma língua rica e uma cultura ampla e diversificada como a do 

Brasil. O que fazer para que o nosso patrimônio lingüístico seja preservado sem ser radical, 

ao ponto de se permitir usar somente a língua portuguesa? 

2.3 O idioma nacional: universalidade x globalização 

Vivemos um tempo em que a perplexidade e conseqüente inércia diante da 

globalização são tidas como fatais por alguns. Pensamos ser necessário questionar a 

fatalidade do que nos pode ser tão nocivo, para não perdermos o sentido da universalidade. 

Enquanto a globalização desrespeita de forma fácil e até mesmo predatória as identidades 

nacionais, passando por cima delas, a universalidade reconhece e partilha as diferenças entre 

as nações. 

A história nos mostra que, desde a Antigüidade, os povos são capazes de trocar 

conhecimento, e isso é essencial para a convivência e o crescimento do ser 

humano. Os alimentos, a música, as artes, a beleza e as riquezas naturais podem ser 

compartilhados e não depredados. Qualquer pessoa, não importa de onde venha, 

que goste, por exemplo, de acarajé, pode comê-lo, pode aprender a prepará-lo, sem 

que por isso, estejamos – o Brasil – perdendo qualquer coisa. Pelo contrário: cada 

vez que alguém escolhe nossa culinária, o Brasil fica mais rico, sem que esse 

alguém se torne mais pobre. Em outras palavras, o acarajé sabe se defender. 

(REBELO, 2002, p. 27) 

No caso da língua, é tudo muito diferente: embora, ensinam os lingüistas, a língua 

tenha mecanismos de acomodação para absolutamente qualquer mundo real ou possível, o 

resultado dessa acomodação pode não ser igualmente interessante a todos os falantes.  A 

língua resultante pode ser mais facilmente compreensível para uns e menos para outros. Só 

nesses casos é que cabe providenciar para que não haja diferenças escandalosas, e por essa 

razão o projeto de promoção e defesa do nosso idioma mostra-se necessário. 

Partimos do princípio de que é essencial o fortalecimento da língua portuguesa e 

sugerimos uma colaboração entre o governo, a escola, os meios de comunicação e todos os 

interessados em promover o idioma. Essa é, para nós, a única fatalidade aceitável, a que 

respeita, valoriza, fortaleça e preserva a nossa língua como elemento insubstituível de nossa 

identidade nacional.  
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Pela dicotomia universalidade ou universalismo, também conhecido por 

multiculturalismo, versus globalização, a primeira linha de pensamento entende que o mundo 

é multicultural, e o universalismo é a soma dessas culturas e identidades culturais, onde cada 

uma é destacada individualmente e universalmente. O universalismo tem uma visão analítica 

e de valorização da diversidade cultural. Ela é contrária ao marginalismo e a exclusão. Ela 

chama para perto o que é diferente e mostra a sua importância para a humanidade.  

A globalização sintetiza as culturas. Ela tende a unificar e empobrecer as 

identidades culturais tornado-as iguais, anulando-as. Desconsiderando a desigualdade social 

entre países e dentro destes, e desrespeitando sua diversidade, a globalização neoliberal impõe 

políticas econômicas e sociais  uniformizantes que, evidentemente, conduzem a mais 

desigualdade e, assim, marginalizam e excluem. Esta situação requer, de parte dos países que 

sofrem este tipo de globalização, controles os mais diversos, como os sobre importações e 

exportações, empréstimos e investimentos estrangeiros - quanto à alocação e remessa de 

lucros -, transferências de recursos nacionais para o exterior, privatizações etc. E, da mesma 

forma, controle das comunicações - rádio, TV, jornais, ameaçando o idioma pátrio.  

A identidade nacional não é nem genética nem hereditária, ao contrário, é formada 

e transformada no interior de uma representação. Uma nação é, nesse processo formador de 

uma identidade, uma comunidade simbólica em um sistema de representação cultural. E a 

cultura nacional é um discurso, ou modo de construir sentidos que influenciam e organizam 

tanto as ações quanto as concepções que temos de nós mesmos, e é pelo idioma que uma 

forma de pensamento é expressa ao mundo.  

A sociedade da informação pretende ser uma dessas forças unificadoras e 

transformadoras, de cunho globalizante, como expressou Miranda: 

A globalização é um processo desigual que, em certa medida, pode ser considerado 

como a ocidentalização dos valores culturais de nossos tempos. Mas, 

paradoxalmente, a globalização fez surgir o movimento multiculturalista, que vem 

fortalecendo a proliferação de identidades locais e, ainda que pareça utópico, a 

sociedade da informação que estamos ajudando a construir também pode dar 

espaço para culturas geograficamente isoladas. [...] Seria justo afirmar que os 

povos modernos vivem a dialética da tradição e da tradução, que persiste na 

conservação de suas raízes ao mesmo tempo que busca a transferência de sistemas 

simbólicos (de umas regiões para outras e também do exterior) que permitam 

acelerar seu próprio desenvolvimento social e cultural.  (MIRANDA, 2000, p. 86). 
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O processo de globalização instrumentalizado pela troca acelerada da informação 

por meio das novas mídias, que abolem as distâncias e o tempo, ainda não conseguiu 

provocar a homogeneização completa das culturas e das identidades. Pelo contrário, não 

apenas antigas querelas identitárias se mantêm vivas, como se multiplicam diferentes bolsões 

de identidades locais, de inspiração religiosa, étnica ou comportamental, reanimadas e 

fomentadas como maneira de resistir à introdução de novos modos identitários uniformizantes 

(MIRANDA, 2000, p. 86). A tendência para a cristalização e difusão de uma ou de algumas 

poucas linhas de força de alcance global surge como mais nítida no campo da economia do 

que no campo da cultura.  

Esse quadro relativo à identidade cultural não se manifesta apenas no chamado 

mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Países do primeiro mundo vêem na 

preservação da identidade nacional o instrumento decisivo para autocapacitação, não apenas 

em assuntos culturais, como também científicos e tecnológicos, com suas claras dimensões 

econômicas. Medidas de exceção são formuladas para proteger a cultura local em suas mais 

variadas formas e, mais que isso, é resguardado o próprio idioma nacional, que condensa uma 

visão de mundo específica – aquela supostamente mais adequada a dar conta de um 

determinado modo de vida, com seus valores e significados. 

Assim, no momento em que o Brasil cuida de criar as condições para sua plena 

inserção na nova sociedade da informação, é vital que se estabeleça uma política 

que não se preocupe apenas com a questão econômica e tecnológica dos meios 

eletrônicos, em particular a Internet, mas que se volte também para os interesses 

das identidades culturais do país, que constituem seu software mais precioso e livre 

de direitos autorais isoladas.  (MIRANDA, 2000, p. 87) 

A UNESCO, órgão da Organização Nações Unidas (ONU) para a cultura, é 

exemplo de entidade que visa o multiculturalismo e defesa das identidades culturais. Portanto, 

tem tentado proteger e defender, internacionalmente, as culturas locais, através de estudos e 

estratégias que em seguida dão origem a tratados e convenções assinados pelos mais diversos 

países, como é o caso da Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural, de 1972, e mais recentemente a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, de 2003, que inclui o idioma nacional como patrimônio cultural imaterial 

da humanidade, e que os países dela signatários devem criar meios de defendê-lo, protegê-lo e 

divulgá-lo. 

 



 50 

 3 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Concebida no período republicano, e potencializada pelo movimento condutor da 

Semana de Arte Moderna de 1922, a política oficial de preservação do patrimônio cultural, 

revelou-se centrada, desde a sua gênese, na identificação de monumentos, objetos e 

documentos a serem celebrados como ícones de uma identidade histórico-cultural que se 

buscava, então, estabelecer para a nação. 

E seguindo essa diretriz, o Poder Público, amparado no Decreto-Lei nº. 25 de 

1937, direcionava atenções para os monumentos de ‘pedra e cal’, nome pelo qual são 

usualmente conhecidos os bens imóveis protegidos [...], arraigando-se popularmente a noção 

de que ‘patrimônio histórico e artístico’ refere-se ‘ao conjunto de bens móveis ou imóveis’, 

edifícios ou obras de arte pura ou aplicada, que ainda representam, mesmo nos tempos atuais, 

a absoluta maioria dos bens objeto de tombamento. 

Apesar de contrastada com vertentes que buscavam ampliar o objeto da 

preservação cultural e alcançar elementos de cunho imaterial, esta concepção prevaleceu 

hegemônica até a ordem constitucional pretérita, vinculada, assim, a bens tangíveis e a 

serviço de um enfoque estático, cristalizador, com acentuado efeito reducionista. O 

constituinte de 1988, rompendo esse paradigma, ampliou a idéia de patrimônio cultural, 

introduzindo nessa categoria bens que, embora dotados de profunda significação para a 

cultura brasileira, jamais haviam merecido atenção legislativa compatível com sua relevância. 

3.1  Patrimônio cultural material e imaterial 

A Constituição Federal de 1988 conceituou patrimônio cultural nacional como 

sendo: 

os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 

expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. (Art. 216, I a V, da CF). 
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Ressalte-se ainda que o Art. 1º do Decreto-lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, 

também define patrimônio cultural nacional como sendo 

o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou 

artístico.   

No entanto, o conceito de patrimônio cultural nacional é amplo e abrange uma 

gama enorme de bens importantes para a cultura nacional, sejam eles materiais - móveis ou 

imóveis (Art.216, III e IV da CF) ou imateriais (Art. 216, I e II da CF.). Estes últimos foram a 

maior evidência da guinada conceitual para o reconhecimento do valor das "formas de 

expressão" e dos "modos de criar, fazer e viver" que se revelem portadores de especiais 

referências e, portanto, dignos de particular tutela pelo Estado). Constituindo manifestações 

eminentemente intangíveis, dotadas de caráter processual e caracterizadas pela sensível 

fluidez, pluralidade de conformações e extrema oscilação temporal e espacial, carregam 

traços múltiplos da cultura brasileira, não podendo permanecer à margem de uma proteção 

jurídica incisiva e longeva. 

Aqui, vale ressaltar outra passagem da Carta Magna de 1988 que ressoa esse 

mesmo pensamento. É o que se pode concluir do tratamento conferido às comunidades 

indígenas, agora protagonistas de capítulo autônomo da Constituição Federal, onde se 

positiva salvaguarda análoga, direcionada à tutela dos "costumes, línguas, crenças e 

tradições", elementos indissociáveis da identidade desses povos e tidos como fundamentais, 

por extensão, à garantia da continuidade de sua existência como tal (Art. 231 da CF). 

A norma do Art. 216 se estrutura, portanto, como autêntica cláusula geral que 

vocaliza o reconhecimento e a garantia do patrimônio cultural brasileiro, incidindo 

indistintamente sobre todas as formas de manifestação que atendam ao requisito valorativo 

previsto naquele dispositivo, em harmonia com a noção de patrimônio cultural imaterial 

concebida na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, da UNESCO, 

firmada em 17 de outubro de 2003, em Paris.
  

Neste documento, reconhece-se o patrimônio cultural imaterial nas  

práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados - que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 

transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 
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grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 

Incumbe ao Poder Publico proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de 

acautelamento e preservação (Art. 216, § 1º, da CF). 

3.1.1 O idioma como patrimônio cultural imaterial 

A língua é um bem imaterial que nos acompanha desde o nascimento com suas 

cantigas e histórias, nos identifica como cidadãos e nos aproxima ao longo da vida. Sabemos 

que é um meio de expressão e é instrumento para decifrar, conhecer e transformar o mundo. 

Pode-se dizer que não é a língua que vive em nós: somos nós que vivemos na língua.  Sobre 

isso, vejamos: 

A língua é um instrumento privilegiado para a transmissão organizada de 

conhecimentos. A linguagem oral e a escrita produzem e reproduzem 

incessantemente novos e velhos significados, criando e recriando as sociedades, 

sejam elas tradicionais, sejam modernas. Ela é também a língua da história, das 

ciências e da educação. (Portal Museu da língua Portuguesa, on line, 2006). 

Segundo Hobsbawn (apud DIAS, 1996, p. 73), no processo de consolidação de uma 

nacionalidade, é comum que se eleja um traço de coesão protonacional que torne visível a 

nação. E a língua, tanto como a etnicidade e a religião, têm servido a essa tarefa. Para ele, 

sempre foi evidente para todo mundo que a língua e o povo (qualquer que seja o modo como 

são definidos) não coincidem: 

A identificação mística de uma nacionalidade com uma espécie de idéia platônica 

da língua, existindo atrás e acima de todas as suas variantes e versões imperfeitas, é 

muito mais uma criação ideológica de intelectuais nacionalistas, dos quais Herder é 

o profeta, do que uma característica dos reais praticantes comuns do idioma. É um 

conceito erudito e não vivido. (HOBSBAWN, 1991, apud DIAS, 1996, p. 73) 

Contudo, isso não significa que o papel da língua na formação da nacionalidade e 

da cultura nacional é irrelevante. Segundo Hobsbawn, a sua importância está ligada à 

percepção popular da nacionalidade, pois onde existe uma “língua de elite”, administrativa ou 

culta, ela pode tornar-se um elemento importante de coesão nacional. 

O português é a língua que os portugueses, os brasileiros, muitos africanos e 

alguns asiáticos aprendem no berço, reconhecem como patrimônio nacional e utilizam como 

instrumento de comunicação, quer dentro da sua comunidade, quer no relacionamento com as 

outras comunidades lusofalantes. 
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Esta língua não dispõe de um território contínuo (mas de vastos territórios 

separados, em vários continentes) e não é privativa de uma comunidade (mas é sentida como 

sua, por igual, em comunidades distanciadas). Por isso, apresenta grande diversidade interna, 

consoante às regiões e os grupos que a usam. Mas, também por isso, é uma das principais 

línguas internacionais do mundo. 

É possível ter percepções diferentes quanto à unidade ou diversidade internas do 

português, conforme a perspectiva do observador. Quem se concentrar na língua dos 

escritores e da escola, em qualquer idioma, colherá uma sensação de unidade. Quem 

comparar a língua falada de duas regiões ou grupos sociais não escapará a uma sensação de 

diversidade, até mesmo de divisão. 

Uma língua de cultura como a nossa, portadora de longa história, que serve de 

matéria prima e é produto de diversas literaturas, instrumento de afirmação mundial de 

diversas sociedades, não se esgota na descrição do seu sistema lingüístico: uma língua como 

esta vive na história, na sociedade e no mundo. 

Tem uma existência que é motivada e condicionada pelos grandes movimentos 

humanos e, imediatamente, pela existência dos grupos que a falam. Significa isto que o 

português falado em Portugal, no Brasil e na África pode continuar a ser sentido como uma 

única língua enquanto os povos dos vários países lusofalantes sentirem necessidade de laços 

que os unam. A língua é, porventura, o mais poderoso desses laços. 

Diz, a este respeito, o lingüista português Eduardo Paiva Raposo: 

A realidade da noção de língua, aquilo que lhe dá uma dimensão qualitativa para 

além de um mero estatuto de repositório de variantes, pertence, mais do que ao 

domínio lingüístico, ao domínio da história, da cultura e, em última instância, da 

política. Na medida em que a percepção destas realidades for variando com o 

decorrer dos tempos e das gerações, será certamente de esperar, 

concomitantemente, que a extensão da noção de língua portuguesa varie também. 

(RAPOSO, 1984, p.592)  

Aprender a língua da comunidade em que cada um de nós nasce é, além de 

aprender alguns sons, aprender tudo o que nossa comunidade conhece sobre o mundo. 

Comunidade, nesse sentido, pode ser nossa família, nossa classe escolar, nosso bairro, a 

cidade ou todo o país. Por isso é que, cada vez que morre o último falante de uma língua, 

todos nós perdemos: todos nós perdemos um único, determinado e irreproduzível modo de 

conhecer o mundo. As línguas nacionais, portanto, são bens ao mesmo tempo naturais e 

culturais de determinado grupo humano. Em certo sentido, trabalhar para preservar nosso 



 54 

idioma é tão importante quanto trabalhar para preservar nossos mananciais e riquezas 

naturais. Nos dois casos, trata-se de cuidar para não perder bens que são historicamente de um 

povo. 

O idioma é a pátria, é o patrimônio cultural mais importante legado pelos nossos 

antepassados, e cabe preservá-lo para as gerações vindouras. Quando se discute patrimônio 

cultural, proteção do meio ambiente, inevitavelmente há que se estabelecer um contexto 

preciso. E, ao assim fazê-lo, a mediação que se estabelece á através do idioma. É ele que, 

como reza o texto constitucional, é portador de “referência à identidade, à ação e à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  

A agressão crescente que sofre o idioma do Brasil fere sem dúvida o princípio 

constitucional que o tem como “portador de referência à identidade, à ação, (e) à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. A avalanche de termos denominações 

e expressões norte-americanas que se mesclam acintosamente no vernáculo cotidiano, 

gerando uma língua híbrida, desconfigura, por certo, essa exigência constitucional de ser 

elemento portador de referência à identidade e à memória da sociedade brasileira. 

Tanto quanto ocorre a inúmeros outros bens culturais e naturais que sofrem 

variadas formas de poluição, essa invasão de estrangeirismos, sobretudo anglicanos, 

representa uma espécie de impacto ambiental extremamente negativo. Essa poluição, a 

corrosão, enfim a dilapidação do idioma nacional, um patrimônio cultural ancestral, coloca 

em risco a identidade social e a memória histórica do povo brasileiro. 

Diante desse quadro, é evidente que se impõe a defesa do patrimônio cultural 

idiomático com a mesma ênfase, dedicação e entusiasmo com que hoje estamos empenhados 

na proteção dos nossos recursos naturais. Do ar puro, do ambiente saudável, do patrimônio 

histórico e artístico nacional que, enfim, tanto quanto o idioma, compõem a qualidade de vida 

- um direito humano fundamental. Com efeito, o pleno uso do idioma pátrio é um direito 

inalienável de seus filhos, e é parte integrante da qualidade de vida de um povo dele poder 

fazer uso, tal como seus antepassados o fizeram. E mais ainda, dentro de parâmetros 

idiomáticos estruturais da história cultural da nação, é um dever de todos poderem contribuir 

para o seu aperfeiçoamento e evolução tal como fizeram seus avós.  
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3.2 A proteção ao idioma em âmbito internacional 

A defesa do idioma nacional não é questão nova no cenário mundial, pois vem se 

arrastando ao longo dos anos, e ganhando força. Para estimular ainda mais a necessidade de 

fazê-lo no Brasil, discorrer-se-á, a seguir, sobre o que tem sido feito além de nossas 

fronteiras. 

3.2.1 A proteção do idioma na Alemanha  

Na Alemanha do início do século XIX, inúmeras palavras inglesas começaram a 

ser inseridas no alemão. Se até então o vocabulário estrangeiro se restringia aos setores naval 

e mercantil, a partir deste momento começou a se expandir para as áreas esportiva e social. 

Até mesmo palavras de línguas exóticas como o hindu e o persa, filtradas pelo idioma inglês, 

começaram a ser usadas pelos alemães, numa influência de tal magnitude que provocou a 

insurgência de muitas personalidades. Por volta de 1800, J.H.Campe propôs substitutos 

alemães para vários estrangeirismos, conseguindo que muitas de suas propostas fossem 

aceitas. O compositor Richard Wagner, também agiu nesse sentido. E Mozart batalhou para 

que as óperas, até então todas em idioma italiano, fossem compostas e apresentadas em 

alemão. 

3.2.2 A proteção do idioma na Espanha 

Já na década de 1990, a Espanha reagiu fortemente à tentativa de retirada da 

acentuação nos teclados dos computadores, o que deixaria o nome do país, originalmente 

España, como Espana. Em 19 de outubro de 2001, ocorreu em Valladolid (província de 

Castillla y Leon) o II Congresso Internacional da Língua Espanhola, em cerimônia promovida 

no Teatro Calderón pelo Instituto Cervantes e pela Real Academia Espanhola, com a 

presença dos reis da Espanha e os presidentes do México, Argentina, Guiné Equatorial e 

Colômbia. No evento, transmitido pela TV Espanha Internacional (TV E), foi destacada a 

importância desse idioma, pois tem 400 milhões de falantes em todo o mundo.  
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3.2.3 A proteção do idioma no Canadá 

Em 1998, foi noticiado
15

 que, no Canadá, o idioma Inglês virou caso de polícia na 

região francesa de Quebec, onde foram criadas patrulhas contra a não inclusão do francês nos 

cartazes de lojas e outras divulgações. 

O Canadá tem influências das colonizações francesa e inglesa em sua história, e a 

questão do idioma é considerada um dos pontos básicos da soberania dessas comunidades, de 

forma que o país tem dois idiomas oficiais, o francês e o inglês, implicando em que todos os 

documentos devem ser apresentados simultaneamente nas duas versões, ou seja, é um país 

bilíngüe. Mesmo o hino nacional é dividido na metade - começa em inglês e termina em 

francês. Todo turista que for a Montreal conhecerá duas cidades: Montreal (pronuncia-se 

Mon-real) e Montreal (Montriuol, em inglês). O nome da Província também muda: em inglês, 

a pronúncia da palavra Quebec é "Québec"; em francês é como em português.  

Apesar de Montreal ser totalmente bilíngüe, a língua oficial na Província de 

Quebec é o francês. Fora da metrópole, praticamente não se ouve inglês. Em Montreal, pelo 

contrário, quase todo o mundo fala inglês e francês fluentemente - mas com sotaque, além de 

uma terceira língua, a de seu país natal ou de seus ascendentes.  

Apesar disso, Montreal está sujeita às leis lingüísticas de Quebec. Tudo que estiver 

exposto na rua tem de estar em francês, incluindo sinalização de trânsito e nomes de lojas. A 

loja de departamentos The Bay, uma das maiores do Canadá, em Montreal se chama La Baie. 

Até o KFC (Kentucky Fried Chiken) foi traduzido - virou PFK (Polete Fritte Kentucky).  

Uma comissão do governo sai às ruas para verificar se tudo está mesmo em 

francês. É como uma polícia lingüística, que costuma criar problemas, por exemplo, em 

Chinatown (ou seria Quartier Chinois) de Montreal, onde, como em toda Chinatown do 

mundo, há placas em chinês. Para o turista que vai a Montreal, o patrulhamento da língua não 

chega a atrapalhar. Apesar de ouvir sempre um "bonjour" quando entra em algum lugar, 

quem não souber francês pode simplesmente responder em inglês que a mudança de língua 

será automática. 

 

                                                 
15

 Dados retirados da Folha de São Paulo do dia16/02/1998, p.6-4. 
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3.2.4 A proteção do idioma no Tibete  

Em abril de 2002, o jornalista Lewis M.Simons, publicou na revista National 

Geographic Brasil (apud MNDLP, on line, 2006), matéria sobre a dominação chinesa no 

Tibete, intitulada "Tibetanos - Avanço e resistência", onde relatou:  

Se a religião é crucial para a cultura ancestral, a língua - incompreensível para os 

chineses que não se dão ao trabalho de aprendê-la - é o segundo pilar da identidade 

tibetana. Os novos empreendedores tibetanos financiam escolas e faculdades para 

ensinar sua língua aos jovens, que correm o risco de perder seu idioma original 

conforme se tornam fluentes em chinês, a língua que têm de usar se quiserem 

progredir na vida.  

3.2.5 A proteção do idioma na Islândia 

                 Alguns vão bastante longe na defesa de seu idioma. Ninguém vai mais longe do 

que o povo da Islândia. Todo islandês fala o inglês como segundo idioma e a maioria também 

fala outros idiomas. Contudo, eles protegem ferrenhamente a pureza do idioma islandês. Caso 

surja uma palavra nova, como software ou nanossegundo, um comitê decide que palavras e 

sons islandeses devem ser reunidos para representar o objeto novo ou a idéia nova. Inexistem 

sons não-islandeses no idioma desse povo, cujo número atinge apenas 250 mil pessoas. É 

digno de menção que a Islândia possui, também, o mais antigo governo democrático 

(parlamentarista) do mundo e a taxa de alfabetização mais elevada.  

 3.4.6 A proteção do idioma no País de Gales 

Em julho de 2000, os habitantes do País de Gales, que falam galês, receberam com 

satisfação o anúncio da multinacional Coca-Cola que declarou que utilizará o idioma em seus 

anúncios no país. A empresa de refrigerantes passou a fixar cartazes bilíngües em 500 lojas 

no norte do país, onde a língua é mais comumente falada. A decisão da empresa é quase 

inédita entre as corporações internacionais e foi vista como uma vitória pelo Conselho da 

Língua Galesa, que por sua vez, criou um endereço eletrônico na Internet onde os lojistas 

podem encontrar traduções para que possam exibir textos bilíngües. O idioma galês, que 

estava em decadência na maior parte do século 20, desfruta agora de uma renascença. Mais de 

500 mil pessoas falam a língua atualmente - quase um em cinco moradores do país. Andy 

Slee, diretor regional da Coca-Cola Enterprises, explicou que o grupo do setor de bebidas 

desejava vincular-se ao povo e à cultura galesa.  
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3.4.7 A proteção do idioma nos países orientais 

Os países orientais solicitaram ao Comitê Gestor da Internet, radicado nos Estados 

Unidos e que define os padrões dos endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, 

a inclusão de codificação que permita o uso de caracteres não latinos nesses endereços, a 

partir da próxima versão do Protocolo Internet (IP - Internet Protocol). 

3.2.8 A proteção do idioma na China 

Apenas 20 anos de abertura à cultura estrangeira (dos filmes de Hollywood aos 

desenhos animados japoneses e às canções populares de Hong-Kong) provocaram mudanças 

sensíveis nos milenares idiomas chineses, sendo cada vez mais percebida a mistura de 

idiomas nas conversas dos jovens chineses. Por exemplo, em lugar de dizerem que "Eu falhei 

nos exames", muitos jovens chineses já dizem: "I Titanicked".  

Reagindo à invasão de expressões estrangeiras (principalmente japonesas e 

inglesas), e considerando ser o idioma uma questão de unidade nacional - num país com 30 

línguas escritas e 100 faladas, a China decretou no dia 1º de janeiro de 2001 que todas as 

comunicações nesse país deverão ser feitas no chinês padrão, inclusive na imprensa, nas 

emissoras de rádio e televisão, na publicidade e nos livros. Todos os termos estrangeiros 

deverão ser vertidos para o chinês padrão e até a forma de pronunciá-lo deve seguir o padrão 

continental, evitando-se nas transmissões as adaptações encontradas em Hong-Kong e 

Taiwan. O mais importante dicionário de chinês já está sendo publicado sem as adaptações 

fonéticas chinesas de palavras inglesas, como wei ta min no lugar de vitamin (vitamina). A 

palavra foi substituída nesse dicionário por wei sheng xu, que significa "manter a vida".  

Yang Guang, porta-voz do Ministério da Educação da China (MNDLP, on line, 

2006), explicou que a lei não pretende fazer discriminações contra os dialetos da próspera 

região do Guangdong ou contra qualquer idioma estrangeiro: "Nós temos 56 grupos étnicos 

que usam 100 linguagens faladas e temos 30 linguagens escritas" - citou, dizendo que a 

intenção não é fazer com que exista um só dialeto na China, mas que todos sejam capazes de 

falar o mesmo dialeto. "É muito importante para a unidade nacional", finalizou Guang. 

 

 

http://www.novomilenio.inf.br/idioma/nomundo3.htm
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3.2.9 A proteção do idioma nos Estados Unidos da América  

Nos Estados Unidos da América, pelo menos 21 estados já possuem leis de 

proteção à língua inglesa em vigor, que eliminam a educação bilíngüe, já que o espanhol é 

considerado a segunda língua do país em decorrência da grande população de imigrantes 

latino-americanos. Os outros estados têm projetos de lei em tramitação. 

O inglês, conforme a Constituição dos EUA, já é o idioma oficial do país. Mas há 

projeto de lei nacional que está esperando para ser votado no Congresso norte-americano, 

cujo algumas de suas mais importantes cláusulas são: 1) O inglês será designado a língua 

oficial do governo dos Estados Unidos, e os funcionários públicos, incluindo os oficiais e 

membros do Congresso, só terão permissão de usar o inglês nos negócios governamentais; 2) 

Ações, políticas, documentos, tributos e materiais publicitários em geral, assim como 

qualquer forma de comunicação escrita deve ser publicada em inglês; 3) As exceções para o 

uso de outro idioma que não o inglês serão permitidas em razão da segurança nacional, 

comércio internacional e diplomacia, saúde pública, processos criminais e ensino de línguas 

estrangeiras; 4) A cerimônia de naturalização será especificamente em inglês.  

3.2.10 A proteção do idioma na Grécia 

Na Grécia, em 14 de janeiro de 2001, um manifesto assinado por 40 intelectuais 

gregos, contra o uso crescente de termos de computação em inglês ou baseados nesse idioma, 

foi divulgado nos jornais nacionais daquele país, cunhando o termo “Greeklish”, lembrando a 

crítica semelhante dos franceses (que usaram o termo “Franglais”), para denominar esse 

processo de degradação do idioma grego em função dos processos de globalização e de união 

européia, que vem atingindo o que os gregos acreditam ser uma das mais antigas línguas 

civilizadas da Europa. 

O grupo, que inclui professores de Filosofia, arqueólogos, escritores e políticos, 

observa que embora os computadores gregos sejam vendidos com programas de linguagem 

grega, incluindo versões gregas dos aplicativos Windows, muitos usuários não fazem a 

conversão, preferindo escrever suas mensagens de correio eletrônico em caracteres latinos ou 

usando termos de computação em inglês.   

Para esses usuários, o grego, com seu vocabulário polissilábico, se torna mais 

complicado para exprimir conceitos que seriam expressos mais simplesmente na estrutura 
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anglo-saxônica. Como exemplos do Greeklish, são citados: serfaro, para "surf the net" 

(navegar na Internet); rockatzis, significando um tocador ou aficionado de música rock; 

erkodission em lugar de ar-condicionado etc.  

Para os defensores do idioma grego, é um absurdo que seus conterrâneos possam 

aceitar a alienação de sua escrita pela abolição de alguns elementos e sua substituição por 

caracteres estrangeiros. Do alfabeto grego de 24 letras, 14 são compartilhadas com o latino. 

Em parte devido à pressão de membros da União Européia, as demais letras são relegadas a 

um estado de segunda classe. Nos últimos 25 anos, por exemplo, as letras nas placas dos 

carros gregos foram limitadas as 14 aceitáveis na Europa.  

3.2.11 A proteção do idioma no Japão 

No Japão, como reação à crescente anglicização do idioma japonês, o Ministério 

de Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia, em setembro de 2002, criou uma 

comissão de 20 especialistas para promover a tradução dos termos estrangeiros usados no país 

e assim frear a invasão do idioma inglês. 

"Finalmente, o temor a que se manche a beleza tradicional da língua japonesa está 

se materializando", declarou a ministra da pasta, Atsuko Toyama (MNDLP, on line, 2006), a 

cargo de administrar o problema e convocar semestralmente a comissão de expertos. Os 

técnicos do programa estimam que a utilização freqüente de expressões inglesas por parte de 

políticos e funcionários públicos enseja confusões, devido a que a maioria destas palavras 

serem provenientes do mundo dos negócios internacionais e, portanto, são desconhecidas por 

grande parte da população deixando-os marginalizados.  

O problema se complica ainda mais pelas inevitáveis distorções fonéticas 

derivadas da natureza do idioma japonês, que está baseado em um sistema de sílabas e 

desconhece o som de algumas letras presentes em quase todas as línguas, como o "f", o "v", e 

não distingue outros, como o "l" do "r". Por conseguinte, foram muitas as palavras 

estrangeiras que, com o tempo, foram enriquecendo o léxico dos japoneses, incluídos 

centenas de termos de origem chinesa e numerosas influências ocidentais, chegadas inclusive 

de Macau, onde se fala português.  

Assim, o sorvete, "ice cream" em inglês, se traduz para japonês como "aisu 

kuriimu"; o rádio como "rajio" e o computador, em inglês, "computer", se tradujz como 
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"conpyutaa". Porém não são estas palavras que inquietam os defensores do idioma, senão 

outros termos menos familiares, que, ainda que tenham seus vocábulos em japonês, são 

corriqueiramente substituídos por suas versões anglicanas. 

3.2.12 A proteção do idioma em Portugal  

Em parceria com o Instituto Camões, a Associação de Defesa da Língua de 

Portugal está elaborando o ‘Dicionário Temático da Lusofonia’, trabalho de três anos iniciado 

em 2000. Será um volume gigantesco, com mais de mil páginas de letra em corpo 4/6, isto é, 

pequenino, com mapas, gráficos, muita ilustração e informação sobre os países lusófonos.  

Os portugueses observam, com preocupação, o crescimento da tendência de 

formação de uma "língua brasileira", como registrado no artigo intitulado ‘Temática 

Lusófona’ (MNDLP, on line, 2006): 

 Os acordos luso-brasileiros não se impõem com rigor e os países lusófonos, a 

quem foi dada a independência muito recentemente, são os que têm procurado 

defender a Língua Portuguesa, embora quase todos eles, mantenham o seu idioma-

mãe, as línguas tribais. [...] Na mente de muita gente brasileira isso já teria 

acontecido há muito tempo. E só para lhes dar um pequeno exemplo, lembro que 

aqui há dois ou três anos, na recepção de um grande hotel holandês perguntei, cá no 

meu Inglês de trazer por casa, se havia alguém que falasse Português. Resposta: ‘... 

Não! Mas temos aqui um colega que fala brasileiro!’ 

O Instituto Camões confirmou o nome de 95 investigadores que colaboraram na 

elaboração deste trabalho, onde não poderiam ser esquecidos, nem isentados do patrimônio 

cultural português, o chamado "nono país" que é a emigração, assim como Macau, Goa, 

Damão e Diu, porque não se tem aí uma língua em comum, mas sim muita coisa que se 

prende apenas pelo fio político internacional.  

3.2.13 A proteção do idioma no Timor Leste 

A partir da independência e da escolha de seu próprio governo, o Timor Leste vem 

ampliando sua aproximação com os países de língua portuguesa, tendo inclusive optado por 

receber professores brasileiros desse idioma.         

A antiga colônia portuguesa, depois dominada pela Indonésia, retoma, assim, suas 

raízes culturais, e em 2003 realizou uma Feira do Livro Lusófono na capital Dili. Na 

oportunidade, foi constatado o interesse crescente dos timorenses por livros em português, 

inclusive de culinária e outras atividades - mostrando que não se trata de um interesse apenas 

de uma elite intelectual, mas da própria população em geral, como destacou a reportagem da 

http://www.novomilenio.inf.br/idioma/20010111.htm
http://www.novomilenio.inf.br/idioma/20010111.htm
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Rádio Televisão Portuguesa Internacional (RTPi), de Lisboa, ao apresentar em 3 de março de 

2003 a mostra realizada na capital do Timor Leste. 

3.2.14 A proteção do idioma na França 

A França possui inclusive um Ministério de Terminologia, que obriga à tradução 

de todos os programas de computador (lá, a palavra software é logiciel). Os aeronautas 

fizeram uma greve e conseguiram que, em território francês, o idioma usado nas 

comunicações entre aeronaves e aeroportos seja o Francês.  

Como país criador das Olimpíadas da Era Moderna, protestou contra a tentativa de 

retirada do idioma Francês das comunicações oficiais dos jogos (que, em Sidney, foram feitas 

em Grego, Inglês e Francês). Em 4 de agosto de 1994, editou a lei 94.665, buscando 

disciplinar e prestigiar o uso da língua francesa.  

Em 14 de abril de 2002, as agências de notícias internacionais registraram a 

polêmica entre um dos principais jornais franceses, Le Monde, e seus leitores, que reagiram 

indignados à publicação, em caráter experimental, de um suplemento semanal em inglês, com 

artigos do jornal The New York Times (MNDLP, on line, 2006). A idéia foi bem recebida pelo 

público de 15 a 24 anos, mas a maioria dos leitores reclamou, afirmando, entre outras coisas, 

que o diário francês "curvou-se à americanização do planeta" e lembrando que o jornal 

americano não publica uma linha em francês.  

3.2.15 A proteção do idioma pelos grupos minoritários da Europa 

Em vários pontos da Europa, os grupos minoritários estão realizando 

manifestações, inclusive com o emprego de violência em defesa dos idiomas regionais, como 

o gaélico, o basco, o provençal e outros.  

Por sua vez, o jornalista Reid (2002) redigiu:  

Um elemento crucial da diversidade é a harmonia múltipla das diferentes línguas 

faladas pelo continente, uma herança cultural que os atuais europeus fazem questão 

de preservar. Tal preocupação foi formalizada na Regulamentação Número 1 da 

União Européia, pela qual a língua oficial de cada país-membro tem de ser usada 

como língua de trabalho em todas as instituições da UE. Como os atuais 15 

membros possuem 11 línguas oficiais diferentes, as despesas envolvidas não são 

desprezíveis. A UE gasta bem mais de 1 milhão de dólares por dia para transformar 

a carne de uns na viande de outros (ou meat ou kött ou liha ou fleisch). A União 

emprega cerca de 4 mil intérpretes e tradutores em tempo integral, para não falar do 

sistema de tradução EC-Systran, um programa de computador capaz de realizar 2 

mil páginas de tradução por hora. Talvez os leitores humanos desta revista se 
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alegrem em saber que as traduções feitas pelo Systran precisam ser corrigidas por 

uma pessoa antes de serem aproveitadas.  

De acordo com a Regulamentação número 1, tem-se que incluir as línguas oficiais 

de todos os membros. E já está em curso o programa para a inclusão de novos países. Isso 

significa que se precisará trabalhar com muitas outras línguas. Há, por exemplo, necessidade 

de gente capaz de fazer traduções simultâneas do húngaro para o holandês. Ou do letão para o 

português. Existem, porém, só cerca de um milhão de falantes do estoniano em todo o mundo, 

e haverá necessidade de 40 intérpretes que conheçam essa língua.  

Como se sabe, as Nações Unidas possuem apenas seis línguas oficiais. Nenhuma 

outra organização internacional gasta tanto quanto a ONU em interpretação e tradução, mas 

há satisfação por sua parte em pagar esse preço. O que importa é preservar a diversidade 

cultural. "A Europa é uma orquestra, os violinos, entretanto, continuam sendo violinos. Cabe 

a nós cuidarmos para que cada instrumento mantenha sua sonoridade própria" comentou 

Marco Benedetti, porta-voz da ONU (MNDLP, on line, 2006). 

Um local onde se distingue o som de cada instrumento é o Parlamento Europeu, 

cujos 626 deputados representam 15 países. Quando algum deles se levanta para tomar a 

palavra, tudo o que diz é traduzido, quase sempre simultaneamente, para as dez outras línguas 

oficiais.  

Um dos membros do Parlamento Europeu, John Hume, da Irlanda do Norte, 

explica que a amplitude lingüística da instituição reflete o objetivo maior da UE. "Seu 

princípio fundamental é o respeito pelas diferenças", comenta Hume. "Em resumo, as 

diferenças são algo com que devemos conviver, e não combater." (MNDLP, on line, 2006). 

Consciente da importância de manter as "línguas minoritárias", como também são 

conhecidas, a UE decidiu protegê-las. Há oito anos está em vigor a Carta das Línguas, que 

classifica as comunidades lingüísticas regionais do continente e propõe formas de preservá-

las. Embora a iniciativa tenha sido aplaudida por lingüistas e historiadores, a assinatura e 

ratificação do documento por cada um dos 15 integrantes do bloco europeu se arrasta.   

A França, que, além do bretão, é o território do provençal, do occitano, do corso, 

do catalão e do alsaciano, reluta em aderir aos princípios expressos no texto. Não admira que 

a Academia Francesa de Letras tenha se empenhado, nos últimos quatro séculos, em garantir 
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e impor a pureza do idioma a todos os habitantes do país. A militância da vetusta entidade 

realça o intrincado relacionamento entre língua, diversidade cultural e autonomia política. 

Suprimir línguas é quase sinônimo de suprimir manifestações de oposição política - 

Mussolini, por exemplo, tentou proibir o uso de dialetos na Itália.          

3.2.16 A posição da ONU 

A Organização das Nações Unidas (ONU), através da Universidade das Nações 

Unidas (UNU), vem desenvolvendo desde 1996 um trabalho internacional - inclusive com a 

participação de um pesquisador paulista - para a criação de um idioma eletrônico universal a 

Universal Networking Language (UNL), que permita a uma pessoa escrever em seu idioma 

nativo e seu texto ser automaticamente traduzido para o idioma nativo de cada leitor em todo 

o mundo. Cada palavra de cada idioma recebe uma codificação, incluindo seus diferentes 

sentidos e usos em expressões, formando um dicionário central único e em constante 

atualização. Os programas de navegação na internet incorporarão um aplicativo de tradução 

automática do texto nessa linguagem universal para o idioma do usuário. O sistema já está em 

testes com 12 idiomas, incluindo o português. 

E, finalizando, mesmo no Brasil, em 03 de maio de 2002, representantes de tribos 

indígenas do litoral Sul de São Paulo fizeram manifestação na Câmara Municipal de Santos 

em defesa de sua cultura e de seu idioma, que não vêm sendo ensinados às crianças indígenas 

pela falta de professores com conhecimento das tradições indígenas.  

Segundo os manifestantes, as crianças índias, educadas por professores da cultura 

branca européia, tendem a assimilar os valores da cultura branca, não valorizando as tradições 

indígenas. Para os índios, a apresentação às suas crianças apenas dos conhecimentos da 

cultura branca, em função dos professores não conhecerem as tradições silvícolas, faz com 

que as novas gerações progressivamente percam a identidade indígena, especialmente o 

contato com o idioma de seus pais. 

Dessa forma, esses grupos indígenas mostram, com sua manifestação, que estão 

bem mais conscientes da importância do idioma como fator de soberania das nações 

indígenas e de sua integração comunitária, do que muitos estudiosos de lingüística que 

defendem a entrada descontrolada de palavras estrangeiras no idioma português, ao ponto de 

descaracterizá-lo e desprestigiá-lo no confronto com línguas de nações economicamente mais 

fortes. 
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3.3 A proteção ao idioma nacional no Brasil 

A Constituição da República consagrou como patrimônio cultural do povo 

brasileiro, no Art.216, I: os “bens de natureza material e imaterial [...] portadores de 

referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade”, 

entre os quais incluiu as “formas de expressão”. Portanto, a proteção do idioma nacional 

como patrimônio cultural é um dever constitucional que se impõe a todos, governo e 

sociedade. 

Ao entendê-lo como um bem de uso comum do povo, o nosso objeto de trabalho já 

fica bem delimitado. Afastadas estão, pois, considerações de ordem meramente lingüísticas 

ou gramaticais que, por si, contribuem para criar uma barreira que, se é sociocultural, é 

também política e econômica, qual seja a de que a pessoas do povo falam errado, enquanto a 

elite está “dentro da norma culta”. Não interessa, portanto, apontar aqui preconceitos 

lingüísticos semelhantes que já vem sendo contestados por respeitados autores. Mas vale 

reconhecer, todavia, que sob esse manto se albergam preconceitos de ordem cultural e 

política. O dinamismo e a riqueza policromática da língua portuguesa no Brasil, num universo 

já próximo de duzentos milhões de falantes, vivendo num território continental, constitui-se 

numa realidade palpável que, por isso mesmo, não se admite falar em unidade monolítica do 

idioma.  

Entendendo assim, os falares regionais e populares não podem ser considerados 

inferiores a um determinado padrão oficial, normativo, da elite culta. Tal entendimento já é 

definido mesmo pelas instituições oficiais. O Ministério da Educação publicou em 1998 os 

“Parâmetros curriculares nacionais” nos quais posiciona:  

A imagem da língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, 

subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo 

dos programas de difusão da mídia sobre ‘o que se deve e o que não se deve falar e 

escrever’, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua. (MEC, 1998, p. 

29).   

Há que se reconhecer que tais diversidades lingüísticas constituem um fator de 

extrema riqueza para o patrimônio cultural da nação. 

3.3.1 Decreto nº. 5.753, de 12 de abril de 2006 

E essa riqueza cultural, por todas as razões demasiadamente referidas neste 

trabalho, sempre foi abandonada ao tempo e suas desavenças. Mas o processo de globalização 

veio a estimular o sentimento de nacionalismo e de defesa do patrimônio cultural imaterial de 

cada nação, culminando com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
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Imaterial, da UNESCO, firmada em 17 de outubro de 2003, em Paris, e que somente agora, 

em 12 de abril de 2006 o Brasil se lhe tornou signatário com a publicação do Decreto nº. 

5.753, assinado pelo presidente Lula.  

Observando o grande esforço das atividades da UNESCO na elaboração de 

instrumentos normativos para a proteção do patrimônio cultural, a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, veio a somar forças com a pretérita 

Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, quando veio a 

definir o que seja patrimônio cultural imaterial, em seu Art. 2º:  

Para os fins da presente Convenção: 1. Entende-se por ‘patrimônio cultural 

imaterial’ as práticas, expressões, representações, conhecimentos e técnicas – junto 

com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhe são associados – 

que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos reconhecem como 

parte integrante do seu patrimônio cultural.  

Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 

de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 

identidade e continuidade, e contribuindo assim para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, 

será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 

com os instrumentos internacionais de direitos humanos e com os imperativos de 

respeito mútuo entre as comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento 

sustentável.  

Continuando o rol das definições, finalmente chegamos ao ponto destacado nesta 

pesquisa, qual seja: o idioma nacional como patrimônio cultural imaterial:  

O ‘patrimônio cultural imaterial’, conforme definido no parágrafo 1 acima, se 

manifesta em particular nos seguintes campos: a) tradições e expressões orais, 

incluindo o IDIOMA como veículo do patrimônio cultural imaterial; [...]. (destaque 

nosso).    

Poder-se-ia questionar a expressão como veículo nesta alínea, pois não estaria 

preservando o idioma em si, mas somente as demais expressões orais que necessitam dele 

para serem propagadas. Porém, é de bom tom entender que tal convenção veio a responder ao 

anseio de vários países no que tange a proteção do idioma nacional, bastando ler o capítulo 

3.2 desta pesquisa (A proteção ao idioma em âmbito internacional) para melhor compreensão. 

3.3.2 Lei ordinária nº. 11.310, de 12 de junho de 2006 

Para a felicidade dos amantes e defensores do idioma nacional, e alvo de bastante 

antigo projeto de lei, a recém-editada Lei nº. 11.310, de 12 de junho de 2006 elegeu o dia 5 de 

novembro para celebrar ‘o Dia Nacional da Língua Portuguesa’, a saber: 

Art. 1º.  É instituído o Dia Nacional da Língua Portuguesa a ser celebrado 

anualmente no dia 5 de novembro, em todo o território nacional. 
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3.3.3 Museu da Língua Portuguesa  

Inaugurado dia 20 de março de 2006, o Museu da Língua Portuguesa ou Estação 

Luz da Nossa Língua é um museu interativo sobre a língua portuguesa localizado na cidade 

de São Paulo, no histórico edifício da Estação da Luz, concebido pela Secretaria da Cultura 

paulista em conjunto com a Fundação Roberto Marinho, tendo um orçamento de cerca de 37 

milhões de reais, mas somente no dia seguinte, em 21 de março, as portas do museu foram 

abertas para visitação pública. O projeto é inédito por não existir no mundo um museu 

exclusivamente dedicado à língua. Durante muitas décadas, os imigrantes estrangeiros que 

chegavam a São Paulo desembarcavam na Estação da Luz, um local, portanto, onde as outras 

línguas se encontravam com o nosso português. Segundo o sítio eletrônico Wikipédia: 

O objetivo do museu é criar um espaço vivo sobre a língua portuguesa, considerada 

como base da cultura do Brasil, onde seja possível causar surpresa nos visitantes 

com os aspectos inusitados e, muitas vezes, desconhecidos de sua língua materna. 

Segundo os organizadores do museu, "deseja-se que, no museu, esse público tenha 

acesso a novos conhecimentos e reflexões, de maneira intensa e prazerosa". O 

museu tem como alvo principal a média da população brasileira, composta de 

pessoas provenientes das mais variadas regiões e faixas sociais do país, mas que 

ainda não tiveram a oportunidade de obter uma idéia mais precisa e clara sobre as 

origens, a história e a evolução contínua da língua. (WIKIPEDIA, on line, 2006). 

O Ministro da Cultura, Gilberto Gil, presente na cerimônia de inauguração, 

representando o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades, proferiu 

as seguintes palavras: 

A língua fala por si. A importância de tratar da língua seja através dos museus, dos 

programas, dos acordos ortográficos, seja através dos processos de liberalização 

das falas novas, a língua é importante. A língua é nossa mãe. O museu cuida de 

todos os aspectos da língua escrita, falada, da língua dinâmica, a língua da 

interação, a língua do afeto, a língua do gesto, e de tudo isso este museu vai cuidar. 

(GIL, apud WIKIPEDIA, on line, 2006).  

 

3.3.4 Projeto de lei Aldo Rebelo - PL nº. 1676, de 2001 

É evidente a presença de palavras de origem inglesa em nossa língua. Em face 

dessa realidade, o Deputado Federal Aldo Rebelo, do PC do B de São Paulo, criou um projeto 

de lei que proíbe o uso da língua inglesa em meio à língua portuguesa e que, apesar de não ser 

o único projeto de lei com este tema, é o mais polêmico, por ser tido como radical. 

O projeto Rebelo, de nº. 1676, aprovado em março de 2001 na Câmara dos 

Deputados, restringe o uso de palavras estrangeiras e obriga o uso da língua portuguesa por 

brasileiros natos e naturalizados e pelos estrangeiros residentes no Brasil há mais de um ano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_da_Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_%28moeda%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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O projeto rege o ensino e a aprendizagem; o trabalho; as relações jurídicas; a expressão oral, 

escrita audiovisual e eletrônica oficial e nos eventos públicos nacionais; os meios de 

comunicação de massa; e a publicidade de bens, produtos e serviços. Após a aprovação na 

Câmara, o projeto seguiu para o Senado. Se for aprovado pelos senadores, terá um ano para 

ser regulamentado. 

Para promover, proteger e defender a língua portuguesa, o Art. 2° do PL nº. 1676 

determina que o Poder Público, com a colaboração da sociedade, deve melhorar as condições 

de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa em todos os graus, níveis e modalidades da 

educação nacional. Além disso, deve incentivar o estudo e a pesquisa sobre os modos 

normativos e populares de expressão oral e escrita dos brasileiros, realizar campanhas e jogos 

educativos sobre o uso da língua portuguesa, incentivar o uso da língua portuguesa dentro e 

fora do Brasil, fomentar a participação do Brasil na Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa e atualizar as normas do Formulário Ortográfico da Língua Portuguesa, para que 

sejam incluídos e aportuguesados vocábulos de origem estrangeira. 

No texto de apresentação do projeto aos seus pares no Congresso, intitulado 

"Culta, Bela e Ultrajada: um projeto em defesa da língua portuguesa", Aldo Rabelo afirma 

que a proposta "trata com generosidade as exceções, e ainda abre à regulamentação a 

possibilidade de novas situações excepcionais". Neste mesmo documento, o deputado mostra 

a sua intenção de 

conscientizar a nação de que é preciso agir em prol da língua pátria, mas sem 

xenofobia ou intolerância de nenhuma espécie. É preciso agir com espírito de 

abertura e criatividade para enfrentar - com conhecimento, sensibilidade e altivez - 

a inevitável, e claro indesejável, interpenetração cultural que marca o nosso tempo 

globalizante. (REBELO, on line, 2001) 

Mesmo generosa com as exceções, a proposta tem cláusula de sansão 

administrativa, em caso de descumprimento de qualquer uma de suas provisões, além de 

incentivar a reversão espontânea para o português de palavras e expressões estrangeiras 

correntemente usadas através da adoção de sanções premiais. 

O Projeto de Lei define como prática abusiva os casos em que a palavra ou 

expressão em língua estrangeira utilizada, tiver equivalente em língua portuguesa. Além 

disso, o projeto define como prática enganosa se a palavra ou expressão em língua estrangeira 

puder induzir qualquer pessoa a erro ou ilusão de qualquer espécie; e prática danosa ao 

patrimônio cultural se a palavra ou expressão em língua estrangeira puder descaracterizar 

qualquer elemento da cultura brasileira. 
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Após a publicação da lei, as palavras ou expressões em língua estrangeira postas 

em uso no território nacional ou em repartição brasileira no exterior terão que ser substituídas 

por palavras ou expressões equivalente em língua portuguesa. O prazo é de 90 dias, a contar 

da data de registro da ocorrência. 

Um dos pontos polêmicos do projeto é o uso constante de termos estrangeiros na 

literatura científica e técnica. Segundo Rebelo, estes neologismos da nomenclatura técnica e 

científica "devem ser aportuguesados para adquirir a feição e a sonoridade de um verso de 

Camões". (REBELO, on line, 2001). 

Apesar da Constituição dizer que a língua portuguesa é o idioma oficial brasileiro, 

a presença de estrangeirismos é marcante. A Academia Brasileira de Letras é responsável por 

fazer o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e tem função importante no 

aportuguesamento das palavras estrangeiras. Nos termos do Projeto de Lei apresentado, 

continuará desempenhando seu tradicional papel de centro maior de cultivo da língua 

portuguesa no Brasil. 

A preocupação de Aldo Rebelo não é meramente um ato de patriotismo ou 

fanatismo, como alguns podem julgar. Como o próprio Deputado diz, as leis não impedem 

ninguém de cometer uma infração. Às vezes, as leis até mesmo induzem os rebeldes a 

fazerem o contrário do que se determina simplesmente pelo prazer de quebrar as regras. Se 

existem infratores, então podemos jogar as leis no lixo? É evidente que os estrangeirismos 

não têm força destruidora, mas a longo prazo muito de nossa língua vai sendo substituído e se 

torna esquecido. A força do estrangeirismo é sutil. O objetivo do projeto de Rebelo é 

combater os males da globalização e atacar os seus defeitos mais inofensivos.  

Para muitos, o projeto tem seus méritos por pretender preservar a língua 

portuguesa da invasão estrangeira. Contudo, não se acredita na viabilidade, pois uma lei não 

seria suficiente para conter o uso de determinadas expressões ou palavras. Tratar-se-ia de uma 

questão de bom senso não abusar de estrangeirismos. 

É bem verdade que uma lei como a de Aldo Rebelo não venha a solucionar o 

problema da “invasão da língua inglesa”, pois isso seria utopia; porém, uma lei como essa 

somada à boa vontade de professores de língua portuguesa e educadores em geral auxiliariam 

no processo de conscientização brasileira da necessidade de preservação do seu idioma, 

usando variantes de outras línguas somente em casos especiais e necessários. 
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Falta um bom senso da parte dos brasileiros quanto ao desvio do abuso de 

estrangeirismos. A partir do momento em que se usa um termo estrangeiro e não se faz 

entender, surge a insensatez. Ainda há muitos brasileiros usando termos estrangeiros sem 

saber o seu significado. Um projeto como este, seria bem-vindo, com suas devidas 

adequações para se tornar viável e aplicável em meio à realidade cotidiana da nossa 

sociedade. 
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CONCLUSÃO  

 

No transcorrer desta pesquisa, buscou-se expor e detalhar a questão do idioma 

nacional como parte essencial da identidade cultural, enfocando a situação brasileira, onde 

pudemos perceber precisamente seu status de patrimônio cultural imaterial.   

Passamos pela história da língua portuguesa, sua chegada ao território brasileiro e 

sua importância para o mundo e para que hoje tenhamos a unidade brasileira, tão admirada e 

estudada por outros povos. A língua camoniana é a quinta mais falada no planeta, com cerca 

de 230 milhões de lusófonos, dentre os quais mais185 milhões de brasileiros. A Carta Magna 

de 1946, no Art. 35, foi a primeira a mencionar a língua portuguesa como a língua do Brasil e 

a atual Constituição, em seu Art. 13, caput, assegurou democraticamente a todos os 

brasileiros a se comunicarem na sua língua de berço e de cultura, a língua portuguesa. 

A seguir, vimos como a globalização vem afetando os mais diversos povos, 

uniformizando as culturas, o que se inicia geralmente pela desvalorização da língua, sendo 

um dos fatores que desencadeia exclusão social e manutenção da situação de 

subdesenvolvimento, e que esse fato é recorrente no Brasil, quando infelizmente, até mesmo 

órgãos oficiais, tal qual o Banco do Brasil que oferece um personal banking
16

 para seus 

clientes. Conquistaria mais clientes se toda a população soubesse o que isso significa!   

Porém, não é a globalização a única responsável pela mutação da língua. A língua 

é viva, e se transforma no tempo e no espaço. O português de 900 anos atrás, assim como o 

inglês, o francês ou o japonês não são os mesmos de hoje, mas todos eles preservaram 

características peculiares que nos permitem dizer que a essência é a mesma, que nem os fortes 

regionalismos conseguem destruir. Paulistas e amazonenses ou gaúchos e cearenses 

conseguem conversar facilmente usando a língua lusitana. E o mesmo é verdade entre 

brasileiros, portugueses, moçambicanos e angolanos! O idioma verdadeiramente guarda a 

memória da sociedade que se comunica através dele. É por isso que esta pesquisa também é a 

favor do multiculturalismo em detrimento da uniformização apregoada pelo que se conhece 

por “aldeia global”. 

No último tópico, estudamos o instituto do patrimônio cultural, com destaque para 

a proteção da cultura imaterial, onde se inclui o idioma nacional. Aqui, a língua portuguesa, 

                                                 
16

 Basta acessar o sítio eletrônico do Banco do Brasil na internet, www.bb.com.br, e facilmente constatar-se-á a 

supracitada informação. 

http://www.bb.com.br/
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assim como o maracatu do Maranhão, o boi-tatá catarinense, o samba do Rio de Janeiro, as 

partituras de Chiquinha Gonzaga, o acarajé da Bahia ou a rapadura cearense, as cartas de Pero 

Vaz de Caminha, os contos machadianos, as cidades de Ouro Preto e Brasília, as Cataratas de 

Foz do Iguaçu e a Floresta Amazônica, são alguns grandes exemplos da nossa grande riqueza 

cultural e natural!   

Vimos como vários países da Europa, Ásia e América estão se manifestando para 

proteger sua identidade cultural a partir da língua. Não só a França, o exemplo internacional 

mais conhecido de proteção à língua pátria, mas os próprios Estados Unidos da América já 

legislam sobre o tema, defendendo o inglês da invasão latino-americana. 

Finalmente, chegamos à atualidade da proteção ao idioma no Brasil, onde 

pudemos discernir que há pessoas interessadas e que se preocupam com a identidade cultural 

do país e que vêem a língua portuguesa como fator de preservação dessa cultura, como sujeito 

ou canal de comunicação dos saberes brasileiros, mas também como objeto, pois é 

mergulhado na língua de nossos pais que balbuciamos os sentimentos primeiros, que 

expressamos amor, que contamos a nossa indignação com a injustiça, e é em nossa língua que 

as lembranças que ecoam em nossa mente se tornam compreensíveis e dizíveis. É nela onde 

nascemos e vivemos. A língua é nossa pátria, portanto, deve ter sua soberania preservada, 

autodeterminada. A língua, segundo Carvalho (2002), com seus sons e palavras próprias, é a 

testemunha mais autêntica da história de seu povo, de seus sofrimentos e de suas alegrias, 

impulsionando as suas aspirações e absorvendo as suas amarguras; “a língua louva as vitórias 

e explica as derrotas; consola os desencantos e dá asas aos sonhos”. (CARVALHO, 2002, p. 

301).  

O Decreto nº. 5.753, de 12/04/2006 que proclama o idioma como patrimônio 

cultural imaterial, a Lei nº. 11.310, de 12/06/2006, que estabeleceu o dia nacional da língua 

portuguesa, a criação do Museu da Língua Portuguesa e os projetos de lei tais como Projeto 

Aldo Rebelo são exemplos dessa preocupação que vem se fortalecendo cada vez mais em 

todo o país por todos aqueles que valorizam a diversidade cultural. Entretanto, não é o 

suficiente, pois a população em geral deve abraçar essa causa. Não pode ser algo imposto, 

tem que ser arraigado na mente e no coração de cada brasileiro. 

Levando em consideração, portanto, que será necessário planejar as ações que 

conduzem à produção e distribuição de idéias que sirvam aos interesses da proteção, defesa e 

promoção da língua portuguesa, e entendendo por identidade cultural a soma de tudo aquilo 
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que guarda os significados que estruturam a vida de um indivíduo ou de um povo, portanto, 

assim o é a língua nacional, apresentamos algumas sugestões a seguir. 

Seria de grande valia para o fortalecimento do Brasil na globalização: o apoio à 

pesquisa em tecnologia de produção e comunicação de conteúdos sobre a língua portuguesa e 

sobre a identidade cultural no idioma nacional, para facilitar sua disseminação em padrões 

que permitam sua identificação e compartilhamento; o registro das expressões culturais, 

artísticas, religiosas e científicas de origem africana, européia e indígena, em qualquer mídia, 

em língua portuguesa, e até mesmo nas línguas indígenas e africanas, visando a preservar e 

manter vivas as origens da nação brasileira, em seus aspectos multi-étnicos e multiculturais; a 

promoção do acesso para toda população à produção artística, cultural e científica, como 

forma de promover o autoconhecimento e a auto-estima do povo brasileiro, isto é, a 

valorização da nossa cultura em todas as classes sociais; a promoção do acesso em língua 

portuguesa ao acervo internacional disponível na internet para ampliar a nossa capacidade de 

atualização e de inserção na comunidade global, sobretudo para o uso dos recursos que 

possam alavancar o nosso próprio desenvolvimento ao mesmo tempo em que a língua é 

preservada; ampliação dos canais de comunicação com os países do Mercosul, com as nações 

de língua portuguesa e regiões do mundo das quais os brasileiros descendem, assim como 

uma aproximação com todo e qualquer Estado que se abra a este diálogo para a ampliação dos 

vínculos culturais, econômicos e sociais indispensáveis para uma convivência pacífica e 

solidária, sempre cultivando o multiculturalismo. 

É de interesse da sociedade brasileira acelerar o registro, o armazenamento e a 

promoção de dados, características, informações e conhecimentos sobre e em  língua 

portuguesa, nos níveis de governo, sociedade civil e indivíduos como seus geradores e 

promotores. Programas específicos devem ser apoiados visando à consolidação do português 

como idioma privilegiado da ‘sociedade de informação brasileira. 

Faz-se imprescindível, a universalização do ensino formal e da educação 

continuada como condição de ingresso da população brasileira na era do conhecimento e o 

treinamento massivo no uso das novas tecnologias interativas, de forma generalizada e em 

todos os níveis, como ferramenta de participação nas redes e sistemas informativos, como 

meios de promoção social, geração de empregos qualificados e melhoria da qualidade de 

vida, elevação da auto-estima, desenvolvendo no brasileiro, por conseguinte, o sentimento de 

cuidado e amor pela cultura nacional e pela língua pátria.  
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Concordamos com Art. 2º do Projeto Aldo Rebelo que defende ações como: a 

melhoraria das condições de ensino e de aprendizagem da língua portuguesa em todos os 

níveis e modalidades da educação nacional; incentivos ao estudo e à pesquisa sobre os modos 

de expressão oral e escrita do povo brasileiro; realização de campanhas, tanto em âmbito 

científico e acadêmico, como nos meios de comunicação em massa e em eventos educativos 

sobre o uso da língua portuguesa, destinados a estudantes, professores e cidadãos em geral; 

estímulo à difusão do idioma português, dentro e fora do país; fomento da participação do 

Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); atualização, com base em 

pareceres da Academia Brasileira de Letras, das normas ortográficas, com vista ao 

aportuguesamento e à inclusão de vocábulos de origem estrangeira no vocabulário ortográfico 

da língua portuguesa. Acrescenta ainda o Parágrafo Único do mesmo artigo: ‘Os meios de 

comunicação de massa e as instituições de ensino deverão, na forma dessa lei, participar 

ativamente da realização prática dos objetivos listados nos incisos anteriores’. 

Brunot (apud SOBRINHO, 2000, p.238) desejava a criação de um bureau 

d´observations, ou de um bureau de police
17

, espécie de consultório gramatical, para a 

solução de dúvidas que surgissem no emprego e na evolução do idioma. Existem, como 

órgãos de defesa do idioma, as Academias de Letras, a da França, do Brasil, a Academia de 

Ciências de Lisboa, a Real Academia Espanhola. Não são, porém, órgãos dotados de sanções 

policiais. Valem pela sua autoridade literária e pelo seu prestígio. 

Não haveria muita confiança num órgão estatal, incumbido dessa função. É 

preferível a presença da Academia já existente, sem outros poderes que o de associações 

culturais, quando muito servindo também como órgãos consultivos das entidades 

governamentais. É preferível a Academia Brasileira de Letras, consultório particular, com o 

prestígio de mestres que exercem essa missão benemérita. É preferível a presença das 

faculdades de letras, cada vez mais empenhadas no estudo do idioma, sob critérios que se 

tornam dia-a-dia mais seguros, sob a égide de uma investigação de índole científica. 

A essas instituições caberia o papel de retardar a invasão estrangeira no idioma, 

para que o tempo e o fato consumado pudessem exercer sua função decisiva, sem que 

comprometesse o sistema e sem que se desnaturasse o âmago do idioma. Este atraso 

permitiria que se pudesse separar o joio do trigo, abrindo caminho às alterações legítimas e 

                                                 
17

 Bureau d´observations e bureau de police: do francês – respectivamente, escritório de observação, 

observatório; e escritório de polícia, delegacia. 
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fechando o acesso a fórmulas espúrias, que se desgastariam e se anulariam no choque com as 

forças naturais de resistência intrínseca ao idioma. 

Importante seria, também, o estímulo às editoras, para que livros pudessem chegar 

mais facilmente às mãos dos brasileiros, pois mesmo na ‘era virtual’, a produção de livros 

impressos continua fervorosa em todo o mundo. Incentivar esse mesmo trabalho nos demais 

países lusófonos, para que a leitura, o conhecimento e a fluência da língua fossem facilitados. 

O incentivo a escritores nacionais a promover seus livros no exterior seria outro 

grande passo. O mesmo valeria para a música brasileira. Os obstáculos do controle cambial 

não deveriam se fazer sentir para os livros chegarem ao estrangeiro. Frequentemente, sua 

ação nociva nesse domínio de intercâmbio cultural, impedindo a venda de livros do Brasil no 

exterior ou de Portugal no Brasil, por exemplo; ou elevando exageradamente os preços dos 

livros importados nos países lusofalantes. Facilitar a missão das livrarias, organizar 

publicações bibliográficas, auxiliar a publicação de revistas comuns aos membros da CPLP, 

com colaboradores de todos os países que lhe são signatários, seria abrir caminho a uma 

influência, que precisa ser exercida com mais intensidade, para combater os males da 

distância e da diversificação da existência e do meio social nessas pátrias. As bolsas de 

estudos mais difundidas e as cátedras abertas a escritores dos países lusófonos seriam outros 

meios úteis de intercâmbio cultural. 

Outros elementos de ação, com que devemos contar, são os canais de televisão e 

as estações de rádio, com a organização de programas brasileiros e de países da CPLP, com 

transmissões para todos estes. Atualmente, não há melhor instrumento de unificação 

lingüística que a televisão, seguida pelo rádio, o cinema e a internet (ou seja, a comunicação 

audiovisual), que se faz sentir, sobretudo na linguagem falada, corrigindo pronúncias e 

estabelecendo novos padrões do idioma. Sentimos vivamente, no Brasil, o alcance da TV e do 

rádio. Os programas nacionais, com apresentadores dotados de boa dicção, difundiriam idéias 

por todo o país, anulando, rapidamente, os modismos e os estrangeirismos inveterados. A 

população que ouve, através de seus aparelhos, a descrição de um jogo de futebol, pode 

receber muita expressão arrevesada, relativas ao jogo e aos meios esportivos, mas poderia 

corrigir noções erradas de vocabulário e de prosódia.   

Conforme Pompei (on line, 2005), se houvesse um maior controle sobre a 

televisão, barrando, por exemplo, a entrada da produção cinematográfica norte-americana de 

baixa qualidade e abrindo espaço para a produção artístico-cultural brasileira, a nossa 

preocupação em preservar a nossa identidade seria evidenciada. Cabe a todos nós rejeitar o 
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uso abusivo de estrangeirismos, posto que na maioria das vezes a língua portuguesa oferece 

equivalentes. A maior dificuldade é de se estabelecer o que é e o que não é exagero. Por isso, 

enquanto não houver alguém que o faça de maneira coerente, os professores de língua 

portuguesa devem conscientizar seus alunos de que a sua língua é a sua pátria. Se os 

professores de todas as áreas derem tempo para estudar e refletir sobre o idioma como nosso 

patrimônio cultural e sobre os objetivos do currículo escolar, de introduzir os alunos à 

proteção do idioma, certamente no futuro, o que hoje é uma polêmica, amanhã seria 

patriotismo. 

Um ponto em que a autoridade pública pode intervir é no exigir – tanto no Brasil - 

como na CPLP, por meio de leis e convênios internacionais, que os livros de textos escolares 

abranjam, igualmente, escritores de ambos os países ou que sejam até mesmo redigidos em 

comum. Desde que pudéssemos encontrar reciprocidade, não seria difícil obter que 

estivessem presentes, em nossos livros de textos escolares, escritores antigos e modernos de 

língua portuguesa. Isso permitiria uma interpenetração da linguagem corrente, impedindo que 

diferenciações fossem aprofundadas ou, pelo menos, reduzindo sua significação. Esse 

intercâmbio cultural, ajudados pelas correntes imigratórias entre os diversos países da CPLP, 

valeria como uma força permanente contra a diferenciação lingüística, sobretudo se 

encontrasse os países desarmados de prejuízos e de prevenções contra as alterações que 

fossem encontrando.    

E é esse intercâmbio, essa interpenetração de influências que pode constituir a 

unidade do idioma, a segurança de sua evolução. Não temos dúvida de que seria mais fácil a 

tarefa com a uniformidade ortográfica. Foram de grande relevância as convenções 

ortográficas da década de 1940 e 1970, porém no ano atual, 2006, mais reformas se fazem 

necessárias. Contudo, no ponto em que nos achamos, a uniformidade da grafia não será 

possível, sem transigências de todos os países da CPLP. Por exemplo, a reforma de 1943 

deixou um campo enorme aberto às divergências prosódicas, no caso de consoantes que eram 

mudas num país e no outro continuavam a soar na pronúncia do vocábulo. Desses vocábulos 

derivam outros que constituem novos problemas...  

Atualmente, existem vários projetos de reforma ortográfica da língua portuguesa, 

tanto no Brasil como em Portugal, além de projetos dos dois países em parceria, portanto, 

luso-brasileiros. Segundo o reformista Martins (2005), as diversas alterações em nosso idioma 

seriam no sentido de torná-lo mais acessível e reduziria o quanto possível suas 

incongruências, mormente àquelas relacionadas à ortografia, diminuindo a quantidade enorme 
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de vezes que temos de consultar os dicionários da língua portuguesa e as dificuldades que 

sempre aparecem ao escrever alguns vocábulos de grafia dúbia. Também defende Martins que 

tal reforma facilitaria o ensino, amenizando as regras eruditas e conseqüentemente, 

contribuindo substancialmente por erradicar o analfabetismo e, propiciando ao povo brasileiro 

a abertura de um novo caminho para a verdadeira integração social. 

Não se deve esquecer que a uniformidade gráfica é um dos elementos da 

unificação do idioma e, consequentemente, um dos meios de assegurar a sua difusão como 

instrumento de comunicação e a facilidade de seu ensino nas escolas e universidades de todos 

os países de língua portuguesa e que, o mais importante numa ortografia é a sua fixação, que 

se tornaria maior quando garantida pelo acordo desses países. 

Os resultados dessa orientação não deixarão de ser vantajosos para todos os que 

usam o idioma comum, traduzindo-se no enriquecimento do vocabulário e na multiplicação 

dos recursos de expressão. Como um grande curso de água, o idioma recolhe contribuições de 

todas as vertentes e será, por isso mesmo, tanto mais flexível e poderoso, quanto mais dilatada 

for sua capacidade de integrar as numerosas colaborações que se lhe aportam. 

Buscou-se com esta pesquisa cooperar para a discussão da temática abordada, bem 

como se deseja que as sugestões propostas auxiliando no aprimoramento do trabalho de 

proteção do idioma nacional como patrimônio cultural imaterial, indiscutivelmente. 

Há um provérbio popular que diz: “Só se deixa dominar quem não se sente 

dominado por aquilo que é seu”. Enquanto não existir patriotismo brasileiro, enquanto não 

formos dominados pelo apego e cuidado à nossa identidade cultural, nós seremos dominados 

por algo mais. A missão que temos vai além de propagar uma língua, nossa missão é formar 

cidadãos patriotas que amem seu país, seus bens, sua cultura. 
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ANEXO A 

 

Lei n.º 11.310, de 12 de junho de 2006 - Institui o Dia Nacional da Língua Portuguesa. 
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Senado Federal 
Subsecretaria de Informações  

 

LEI Nº 11.310, DE 12 DE JUNHO DE 2006. 

     Institui o Dia Nacional da Língua Portuguesa. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

     Art. 1o É instituído o Dia Nacional da Língua Portuguesa a ser celebrado anualmente no dia 5 de 
novembro, em todo o território nacional. 

     Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Brasília, 12 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

João Luiz Silva Ferreira 
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ANEXO B 

 

Decreto n.º 5.753, de 12 de abril de 2006 - Promulga a Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 

de novembro de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações  

 

DECRETO Nº 5.753, DE 12 DE ABRIL DE 2006. 

    Promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em 

Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de novembro de 2003. 

     O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 

Constituição, e 

     Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, por meio do Decreto Legislativo no 22, de 1o de fevereiro de 2006; 

     Considerando que o Governo brasileiro ratificou a citada Convenção em 15 de fevereiro de 2006; 

     Considerando que a Convenção entrará em vigor internacional em 20 de abril de 2006 e, para o 
Brasil, em 1o de junho de 2006; 

 DECRETA: 

     Art. 1º A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 

17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de novembro de 2003, apensa por cópia ao presente 
Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 

     Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em 

revisão da referida Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição. 

     Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

     Brasília, 12 de abril de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

    LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

    Celso Luiz Nunes Amorim 

     CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 

     Paris, 17 de outubro de 2003 

     MISC/2003/CLT/CH/14 

    CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 

    CULTURAL IMATERIAL 
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     A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
doravante denominada "UNESCO", em sua 32a sessão, realizada em Paris do dia 29 de setembro ao 
dia 17 de outubro de 2003,  

     Referindo-se aos instrumentos internacionais existentes em matéria de direitos humanos, em 

particular à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 
1966, 

     Considerando a importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de diversidade cultural e 
garantia de desenvolvimento sustentável, conforme destacado na Recomendação da UNESCO sobre 
a salvaguarda da cultura tradicional e popular, de 1989, bem como na Declaração Universal da 
UNESCO sobre a Diversidade Cultural, de 2001, e na Declaração de Istambul, de 2002, aprovada 
pela Terceira Mesa Redonda de Ministros da Cultura,  

     Considerando a profunda interdependência que existe entre o patrimônio cultural imaterial e o 

patrimônio material cultural e natural, 

     Reconhecendo que os processos de globalização e de transformação social, ao mesmo tempo 

em que criam condições propícias para um diálogo renovado entre as comunidades, geram também, 
da mesma forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de deterioração, desaparecimento e 
destruição do patrimônio cultural imaterial, devido em particular à falta de meios para sua 
salvaguarda, 

     Consciente da vontade universal e da preocupação comum de salvaguardar o patrimônio cultural 
imaterial da humanidade, 

     Reconhecendo que as comunidades, em especial as indígenas, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos desempenham um importante papel na produção, salvaguarda, manutenção e recriação do 
patrimônio cultural imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diversidade cultural e a criatividade 
humana, 

     Observando o grande alcance das atividades da UNESCO na elaboração de instrumentos 

normativos para a proteção do patrimônio cultural, em particular a Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, 

     Observando também que não existe ainda um instrumento multilateral de caráter vinculante 
destinado a salvaguardar o patrimônio cultural imaterial, 

     Considerando que os acordos, recomendações e resoluções internacionais existentes em matéria 
de patrimônio cultural e natural deveriam ser enriquecidos e complementados mediante novas 
disposições relativas ao patrimônio cultural imaterial, 

     Considerando a necessidade de conscientização, especialmente entre as novas gerações, da 

importância do patrimônio cultural imaterial e de sua salvaguarda, 

     Considerando que a comunidade internacional deveria contribuir, junto com os Estados Partes na 

presente Convenção, para a salvaguarda desse patrimônio, com um espírito de cooperação e ajuda 
mútua, 

     Recordando os programas da UNESCO relativos ao patrimônio cultural imaterial, em particular a 
Proclamação de Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, 

     Considerando a inestimável função que cumpre o patrimônio cultural imaterial como fator de 
aproximação, intercâmbio e entendimento entre os seres humanos, 
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     Aprova neste dia dezessete de outubro de 2003 a presente Convenção. 

    I. Disposições gerais 

     Artigo 1: Finalidades da Convenção 

     A presente Convenção tem as seguintes finalidades: 

     a) a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 

     b) o respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e indivíduos envolvidos; 

     c) a conscientização no plano local, nacional e internacional da importância do patrimônio cultural 

imaterial e de seu reconhecimento recíproco; 

     d) a cooperação e a assistência internacionais. 

     Artigo 2: Definições 

     Para os fins da presente Convenção, 

     1. Entende-se por "patrimônio cultural imaterial" as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes 
são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite 
de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 
humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural 
imaterial que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e 
com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento 
sustentável. 

     2. O "patrimônio cultural imaterial", conforme definido no parágrafo 1 acima, se manifesta em 
particular nos seguintes campos: 

     a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; 

     b) expressões artísticas; 

     c) práticas sociais, rituais e atos festivos; 

     d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; 

     e) técnicas artesanais tradicionais. 

     3. Entende-se por "salvaguarda" as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio 
cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a 
proteção, a promoção, a valorização, a transmissão - essencialmente por meio da educação formal e 
não-formal - e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. 

     4. A expressão "Estados Partes" designa os Estados vinculados pela presente Convenção e entre 

os quais a presente Convenção esteja em vigor. 



 87 

     5. Esta Convenção se aplicará mutatis mutandis aos territórios mencionados no Artigo 33 que se 
tornarem Partes na presente Convenção, conforme as condições especificadas no referido Artigo. A 
expressão "Estados Partes" se refere igualmente a esses territórios. 

     Artigo 3: Relação com outros instrumentos internacionais 

     Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser interpretada de tal maneira que: 

     a) modifique o estatuto ou reduza o nível de proteção dos bens declarados patrimônio mundial 
pela Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, as quais esteja 
diretamente associado um elemento do patrimônio cultural imaterial; ou 

     b) afete os direitos e obrigações dos Estados Partes em virtude de outros instrumentos 

internacionais relativos aos direitos de propriedade intelectual ou à utilização de recursos biológicos e 
ecológicos dos quais sejam partes. 

    II. Órgãos da Convenção 

     Artigo 4: Assembléia Geral dos Estados Partes 

     1. Fica estabelecida uma Assembléia Geral dos Estados Partes, doravante denominada 

"Assembléia Geral", que será o órgão soberano da presente Convenção. 

     2. A Assembléia Geral realizará uma sessão ordinária a cada dois anos. Poderá reunir-se em 

caráter extraordinário quando assim o decidir, ou quando receber uma petição em tal sentido do 
Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial ou de, no mínimo, um 
terço dos Estados Partes. 

     3. A Assembléia Geral aprovará seu próprio Regulamento Interno. 

     Artigo 5: Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 

     1. Fica estabelecido junto à UNESCO um Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial, doravante denominado "o Comitê". O Comitê será integrado por 
representantes de 18 Estados Partes, a serem eleitos pelos Estados Partes constituídos em 
Assembléia Geral, tão logo a presente Convenção entrar em vigor, conforme o disposto no Artigo 34. 

     2. O número de Estados membros do Comitê aumentará para 24, tão logo o número de Estados 

Partes na Convenção chegar a 50. 

     Artigo 6: Eleição e mandato dos Estados membros do Comitê 

     1. A eleição dos Estados membros do Comitê deverá obedecer aos princípios de distribuição 

geográfica e rotação eqüitativas. 

     2. Os Estados Partes na Convenção, reunidos em Assembléia Geral, elegerão os Estados 

membros do Comitê para um mandato de quatro anos. 

     3. Contudo, o mandato da metade dos Estados membros do Comitê eleitos na primeira eleição 

será somente de dois anos. Os referidos Estados serão designados por sorteio no curso da primeira 
eleição. 

     4. A cada dois anos, a Assembléia Geral renovará a metade dos Estados membros do Comitê. 
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     5. A Assembléia Geral elegerá também quantos Estados membros do Comitê sejam necessários 
para preencher vagas existentes. 

     6. Um Estado membro do Comitê não poderá ser eleito por dois mandatos consecutivos. 

     7. Os Estados membros do Comitê designarão, para seus representantes no Comitê, pessoas 
qualificadas nos diversos campos do patrimônio cultural imaterial. 

     Artigo 7: Funções do Comitê 

     Sem prejuízo das demais atribuições conferidas pela presente Convenção, as funções do Comitê 
serão as seguintes: 

     a) promover os objetivos da Convenção, fomentar e acompanhar sua aplicação; 

     b) oferecer assessoria sobre as melhores práticas e formular recomendações sobre medidas que 
visem a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 

     c) preparar e submeter à aprovação da Assembléia Geral um projeto de utilização dos recursos 
do Fundo, em conformidade com o Artigo 25; 

     d) buscar meios de incrementar seus recursos e adotar as medidas necessárias para tanto, em 

conformidade com o Artigo 25; 

     e) preparar e submeter à aprovação da Assembléia Geral diretrizes operacionais para a aplicação 

da Convenção; 

     f) em conformidade com o Artigo 29, examinar os relatórios dos Estados Partes e elaborar um 

resumo destes relatórios, destinado à Assembléia Geral; 

     g) examinar as solicitações apresentadas pelos Estados Partes e decidir, de acordo com critérios 

objetivos de seleção estabelecidos pelo próprio Comitê e aprovados pela Assembléia Geral, sobre: 

     i) inscrições nas listas e propostas mencionadas nos Artigos 16, 17 e 18; 

     ii) prestação de assistência internacional, em conformidade com o Artigo 22. 

     Artigo 8: Métodos de trabalho do Comitê 

     1. O Comitê será responsável perante a Assembléia Geral, diante da qual prestará contas de 

todas as suas atividades e decisões. 

     2. O Comitê aprovará seu Regulamento Interno por uma maioria de dois terços de seus membros. 

     3. O Comitê poderá criar, em caráter temporário, os órgãos consultivos ad hoc que julgue 

necessários para o desempenho de suas funções. 

     4. O Comitê poderá convidar para suas reuniões qualquer organismo público ou privado, ou 

qualquer pessoa física de comprovada competência nos diversos campos do patrimônio cultural 
imaterial, para consultá-los sobre questões específicas. 

     Artigo 9: Certificação das organizações de caráter consultivo 
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     1. O Comitê proporá à Assembléia Geral a certificação de organizações não-governamentais de 
comprovada competência no campo do patrimônio cultural imaterial. As referidas organizações 
exercerão funções consultivas perante o Comitê. 

     2. O Comitê também proporá à Assembléia Geral os critérios e modalidades pelos quais essa 

certificação será regida. 

     Artigo 10: Secretariado 

     1. O Comitê será assessorado pelo Secretariado da UNESCO. 

     2. O Secretariado preparará a documentação da Assembléia Geral e do Comitê, bem como o 
projeto da ordem do dia de suas respectivas reuniões, e assegurará o cumprimento das decisões de 
ambos os órgãos. 

    III. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano nacional 

     Artigo 11: Funções dos Estados Partes 

     Caberá a cada Estado Parte: 

     a) adotar as medidas necessárias para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 

presente em seu território; 

     b) entre as medidas de salvaguarda mencionadas no parágrafo 3 do Artigo 2, identificar e definir 

os diversos elementos do patrimônio cultural imaterial presentes em seu território, com a participação 
das comunidades, grupos e organizações não-governamentais pertinentes. 

     Artigo 12: Inventários 

     1. Para assegurar a identificação, com fins de salvaguarda, cada Estado Parte estabelecerá um 

ou mais inventários do patrimônio cultural imaterial presente em seu território, em conformidade com 
seu próprio sistema de salvaguarda do patrimônio. Os referidos inventários serão atualizados 
regularmente. 

     2. Ao apresentar seu relatório periódico ao Comitê, em conformidade com o Artigo 29, cada 
Estado Parte prestará informações pertinentes em relação a esses inventários. 

     Artigo 13: Outras medidas de salvaguarda 

     Para assegurar a salvaguarda, o desenvolvimento e a valorização do patrimônio cultural imaterial 
presente em seu território, cada Estado Parte empreenderá esforços para:  

     a) adotar uma política geral visando promover a função do patrimônio cultural imaterial na 
sociedade e integrar sua salvaguarda em programas de planejamento; 

     b) designar ou criar um ou vários organismos competentes para a salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial presente em seu território; 

     c) fomentar estudos científicos, técnicos e artísticos, bem como metodologias de pesquisa, para a 

salvaguarda eficaz do patrimônio cultural imaterial, e em particular do patrimônio cultural imaterial que 
se encontre em perigo; 
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     d) adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, administrativa e financeira adequadas para: 

     i) favorecer a criação ou o fortalecimento de instituições de formação em gestão do patrimônio 
cultural imaterial, bem como a transmissão desse patrimônio nos foros e lugares destinados à sua 
manifestação e expressão; 

     ii) garantir o acesso ao patrimônio cultural imaterial, respeitando ao mesmo tempo os costumes 
que regem o acesso a determinados aspectos do referido patrimônio; 

     iii) criar instituições de documentação sobre o patrimônio cultural imaterial e facilitar o acesso a 

elas. 

     Artigo 14: Educação, conscientização e fortalecimento de capacidades 

     Cada Estado Parte se empenhará, por todos os meios oportunos, no sentido de: 

     a) assegurar o reconhecimento, o respeito e a valorização do patrimônio cultural imaterial na 

sociedade, em particular mediante: 

     i) programas educativos, de conscientização e de disseminação de informações voltadas para o 

público, em especial para os jovens; 

     ii) programas educativos e de capacitação específicos no interior das comunidades e dos grupos 

envolvidos; 

     iii) atividades de fortalecimento de capacidades em matéria de salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial, e especialmente de gestão e de pesquisa científica; e 

     iv) meios não-formais de transmissão de conhecimento; 

     b) manter o público informado das ameaças que pesam sobre esse patrimônio e das atividades 

realizadas em cumprimento da presente Convenção; 

     c) promover a educação para a proteção dos espaços naturais e lugares de memória, cuja 
existência é indispensável para que o patrimônio cultural imaterial possa se expressar. 

     Artigo 15: Participação das comunidades, grupos e indivíduos 

     No quadro de suas atividades de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, cada Estado Parte 
deverá assegurar a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, quando 
cabível, dos indivíduos que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-los ativamente à 
gestão do mesmo. 

    IV. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano internacional 

     Artigo 16: Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade  

     1. Para assegurar maior visibilidade do patrimônio cultural imaterial, aumentar o grau de 
conscientização de sua importância, e propiciar formas de diálogo que respeitem a diversidade 
cultural, o Comitê, por proposta dos Estados Partes interessados, criará, manterá atualizada e 
publicará uma Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade. 



 91 

     2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da Assembléia Geral os critérios que regerão o 
estabelecimento, a atualização e a publicação da referida Lista representativa. 

     Artigo 17: Lista do patrimônio cultural imaterial que requer medidas urgentes de salvaguarda 

     1. Com vistas a adotar as medidas adequadas de salvaguarda, o Comitê criará, manterá 
atualizada e publicará uma Lista do patrimônio cultural imaterial que necessite medidas urgentes de 
salvaguarda, e inscreverá esse patrimônio na Lista por solicitação do Estado Parte interessado. 

     2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da Assembléia Geral os critérios que regerão o 

estabelecimento, a atualização e a publicação dessa Lista. 

     3. Em casos de extrema urgência, assim considerados de acordo com critérios objetivos 

aprovados pela Assembléia Geral, por proposta do Comitê, este último, em consulta com o Estado 
Parte interessado, poderá inscrever um elemento do patrimônio em questão na lista mencionada no 
parágrafo 1. 

     Artigo 18: Programas, projetos e atividades de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 

     1. Com base nas propostas apresentadas pelos Estados Partes, e em conformidade com os 
critérios definidos pelo Comitê e aprovados pela Assembléia Geral, o Comitê selecionará 
periodicamente e promoverá os programas, projetos e atividades de âmbito nacional, sub-regional ou 
regional para a salvaguarda do patrimônio que, no seu entender, reflitam de modo mais adequado os 
princípios e objetivos da presente Convenção, levando em conta as necessidades especiais dos 
países em desenvolvimento. 

     2. Para tanto, o Comitê receberá, examinará e aprovará as solicitações de assistência 

internacional formuladas pelos Estados Partes para a elaboração das referidas propostas. 

     3. O Comitê acompanhará a execução dos referidos programas, projetos e atividades por meio da 
disseminação das melhores práticas, segundo modalidades por ele definidas. 

    V. Cooperação e assistência internacionais 

     Artigo 19: Cooperação 

     1. Para os fins da presente Convenção, a cooperação internacional compreende em particular o 

intercâmbio de informações e de experiências, iniciativas comuns, e a criação de um mecanismo para 
apoiar os Estados Partes em seus esforços para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 

     2. Sem prejuízo para o disposto em sua legislação nacional nem para seus direitos e práticas 
consuetudinárias, os Estados Partes reconhecem que a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial é 
uma questão de interesse geral para a humanidade e neste sentido se comprometem a cooperar no 
plano bilateral, sub-regional, regional e internacional. 

     Artigo 20: Objetivos da assistência internacional 

     A assistência internacional poderá ser concedida com os seguintes objetivos: 

     a) salvaguardar o patrimônio que figure na lista de elementos do patrimônio cultural imaterial que 
necessite medidas urgentes de salvaguarda; 

     b) realizar inventários, em conformidade com os Artigos 11 e 12; 
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     c) apoiar programas, projetos e atividades de âmbito nacional, sub-regional e regional destinados 
à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 

     d) qualquer outro objetivo que o Comitê julgue necessário. 

     Artigo 21: Formas de assistência internacional 

     A assistência concedia pelo Comitê a um Estado Parte será regulamentada pelas diretrizes 
operacionais previstas no Artigo 7 e pelo acordo mencionado no Artigo 24, e poderá assumir as 
seguintes formas: 

     a) estudos relativos aos diferentes aspectos da salvaguarda; 

     b) serviços de especialistas e outras pessoas com experiência prática em patrimônio cultural 
imaterial; 

     c) capacitação de todo o pessoal necessário; 

     d) elaboração de medidas normativas ou de outra natureza; 

     e) criação e utilização de infraestruturas; 

     f) aporte de material e de conhecimentos especializados; 

     g) outras formas de ajuda financeira e técnica, podendo incluir, quando cabível, a concessão de 
empréstimos com baixas taxas de juros e doações. 

     Artigo 22: Requisitos para a prestação de assistência internacional 

     1. O Comitê definirá o procedimento para examinar as solicitações de assistência internacional e 
determinará os elementos que deverão constar das solicitações, tais como medidas previstas, 
intervenções necessárias e avaliação de custos. 

     2. Em situações de urgência, a solicitação de assistência será examinada em cárater de 

prioridade pelo Comitê. 

     3. Para tomar uma decisão, o Comitê realizará os estudos e as consultas que julgar necessários. 

     Artigo 23: Solicitações de assistência internacional 

     1. Cada Estado Parte poderá apresentar ao Comitê uma solicitação de assistência internacional 
para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial presente em seu território. 

     2. Uma solicitação no mesmo sentido poderá também ser apresentada conjuntamente por dois ou 

mais Estados Partes.  

     3. Na solicitação, deverão constar as informações mencionados no parágrafo 1 do Artigo 22, bem 

como a documentação necessária. 

     Artigo 24: Papel dos Estados Partes beneficiários 

     1. Em conformidade com as disposições da presente Convenção, a assistência internacional 

concedida será regida por um acordo entre o Estado Parte beneficiário e o Comitê. 
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     2. Como regra geral, o Estado Parte beneficiário deverá, na medida de suas possibilidades, 
compartilhar os custos das medidas de salvaguarda para as quais a assistência internacional foi 
concedida. 

     3. O Estado Parte beneficiário apresentará ao Comitê um relatório sobre a utilização da 

assistência concedida com a finalidade de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 

    VI. Fundo do patrimônio cultural imaterial 

     Artigo 25: Natureza e recursos do Fundo 

     1. Fica estabelecido um "Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial", doravante 
denominado "o Fundo". 

     2. O Fundo será constituído como fundo fiduciário, em conformidade com as disposições do 

Regulamento Financeiro da UNESCO. 

     3. Os recursos do Fundo serão constituídos por: 

     a) contribuições dos Estados Partes; 

     b) recursos que a Conferência Geral da UNESCO alocar para esta finalidade; 

     c) aportes, doações ou legados realizados por: 

     i) outros Estados; 

     ii) organismos e programas do sistema das Nações Unidas, em especial o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, ou outras organizações internacionais; 

     iii) organismos públicos ou privados ou pessoas físicas; 

     d) quaisquer juros devidos aos recursos do Fundo; 

     e) produto de coletas e receitas aferidas em eventos organizados em benefício do Fundo; 

     f) todos os demais recursos autorizados pelo Regulamento do Fundo, que o Comitê elaborará. 

     4. A utilização dos recursos por parte do Comitê será decidida com base nas orientações 
formuladas pela Assembléia Geral. 

     5. O Comitê poderá aceitar contribuições ou assistência de outra natureza oferecidos com fins 
gerais ou específicos, vinculados a projetos concretos, desde que os referidos projetos tenham sido 
por ele aprovados. 

     6. As contribuições ao Fundo não poderão ser condicionadas a nenhuma exigência política, 

econômica ou de qualquer outro tipo que seja incompatível com os objetivos da presente Convenção. 

     Artigo 26: Contribuições dos Estados Partes ao Fundo 

     1. Sem prejuízo de outra contribuição complementar de caráter voluntário, os Estados Partes na 

presente Convenção se obrigam a depositar no Fundo, no mínimo a cada dois anos, uma contribuição 
cuja quantia, calculada a partir de uma porcentagem uniforme aplicável a todos os Estados, será 
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determinada pela Assembléia Geral. Esta decisão da Assembléia Geral será tomada por maioria dos 
Estados Partes presentes e votantes, que não tenham feito a declaração mencionada no parágrafo 2 
do presente Artigo. A contribuição de um Estado Parte não poderá, em nenhum caso, exceder 1% da 
contribuição desse Estado ao Orçamento Ordinário da UNESCO. 

     2. Contudo, qualquer dos Estados a que se referem o Artigo 32 ou o Artigo 33 da presente 
Convenção poderá declarar, no momento em que depositar seu instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão, que não se considera obrigado pelas disposições do parágrafo 1 do presente 
Artigo. 

     3. Qualquer Estado Parte na presente Convenção que tenha formulado a declaração mencionada 

no parágrafo 2 do presente Artigo se esforçará para retirar tal declaração mediante uma notificação ao 
Diretor Geral da UNESCO. Contudo, a retirada da declaração só terá efeito sobre a contribuição 
devida pelo Estado a partir da data da abertura da sessão subseqüente da Assembléia Geral. 

     4. Para que o Comitê possa planejar com eficiência suas atividades, as contribuições dos Estados 
Partes nesta Convenção que tenham feito a declaração mencionada no parágrafo 2 do presente 
Artigo deverão ser efetuadas regularmente, no mínimo a cada dois anos, e deverão ser de um valor o 
mais próximo possível do valor das contribuições que esses Estados deveriam se estivessem 
obrigados pelas disposições do parágrafo 1 do presente Artigo. 

     5. Nenhum Estado Parte na presente Convenção, que esteja com pagamento de sua contribuição 

obrigatória ou voluntária para o ano em curso e o ano civil imediatamente anterior em atraso, poderá 
ser eleito membro do Comitê. Essa disposição não se aplica à primeira eleição do Comitê. O mandato 
de um Estado Parte que se encontre em tal situação e que já seja membro do Comitê será encerrado 
quando forem realizadas quaisquer das eleições previstas no Artigo 6 da presente Convenção. 

     Artigo 27: Contribuições voluntárias suplementares ao Fundo 

     Os Estados Partes que desejarem efetuar contribuições voluntárias, além das contribuições 
previstas no Artigo 26, deverão informar o Comitê tão logo seja possível, para que este possa planejar 
suas atividades de acordo. 

     Artigo 28: Campanhas internacionais para arrecadação de recursos 

     Na medida do possível, os Estados Partes apoiarão as campanhas internacionais para 

arrecadação de recursos organizadas em benefício do Fundo sob os auspícios da UNESCO. 

    VII. Relatórios 

     Artigo 29: Relatórios dos Estados Partes 

     Os Estados Partes apresentarão ao Comitê, na forma e com periodicidade a serem definidas pelo 

Comitê, relatórios sobre as disposições legislativas, regulamentares ou de outra natureza que tenham 
adotado para implementar a presente Convenção. 

     Artigo 30: Relatórios do Comitê 

     1. Com base em suas atividades e nos relatórios dos Estados Partes mencionados no Artigo 29, o 

Comitê apresentará um relatório em cada sessão da Assembléia Geral. 

     2. O referido relatório será levado ao conhecimento da Conferência Geral da UNESCO. 

    VIII. Cláusula transitória 
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     Artigo 31: Relação com a Proclamação das Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da 
Humanidade 

     1. O Comitê incorporará à Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade os 
elementos que, anteriormente à entrada em vigor desta Convenção, tenham sido proclamados "Obras 
Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade". 

     2. A inclusão dos referidos elementos na Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da 

humanidade será efetuada sem prejuízo dos critérios estabelecidos para as inscrições subseqüentes, 
segundo o disposto no parágrafo 2 do Artigo 16. 

     3. Após a entrada em vigor da presente Convenção, não será feita mais nenhuma outra 
Proclamação. 

    IX. Disposições finais 

     Artigo 32: Ratificação, aceitação ou aprovação 

     1. A presente Convenção estará sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação dos Estados 

Membros da UNESCO, em conformidade com seus respectivos dispositivos constitucionais. 

     2. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao Diretor 
Geral da UNESCO. 

     Artigo 33: Adesão 

     1. A presente Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados que não sejam membros 
da UNESCO e que tenham sido convidados a aderir pela Conferência Geral da Organização. 

     2. A presente Convenção também estará aberta à adesão dos territórios que gozem de plena 
autonomia interna, reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas que não tenham alcançado a 
plena independência, em conformidade com a Resolução 1514 (XV) da Assembléia Geral, e que 
tenham competência sobre as matérias regidas por esta Convenção, inclusive a competência 
reconhecida para subscrever tratados relacionados a essas matérias. 

     3. O instrumento de adesão será depositado junto ao Diretor Geral da UNESCO. 

    Artigo 34: Entrada em vigor 

     A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data do depósito do trigésimo 

instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas unicamente para os Estados que 
tenham depositado seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
naquela data ou anteriormente. Para os demais Estados Partes, entrará em vigor três meses depois 
de efetuado o depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

     Artigo 35: Regimes constitucionais federais ou não-unitários 

     Aos Estados Partes que tenham um regime constitucional federal ou não-unitário aplicar-se-ão as 
seguintes disposições: 

     a) com relação às disposições desta Convenção cuja aplicação esteja sob a competência do 
poder legislativo federal ou central, as obrigações do governo federal ou central serão idênticas às 
dos Estados Partes que não constituem Estados federais; 
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     b) com relação às disposições da presente Convenção cuja aplicação esteja sob a competência 
de cada um dos Estados, países, províncias ou cantões constituintes, que em virtude do regime 
constitucional da federação não estejam obrigados a tomar medidas legislativas, o governo federal as 
comunicará, com parecer favorável, às autoridades competentes dos Estados, países, províncias ou 
cantões, com sua recomendação para que estes as aprovem. 

     Artigo 36: Denúncia 

     1. Todos os Estados Partes poderão denunciar a presente Convenção. 

     2. A denúncia será notificada por meio de um instrumento escrito, que será depositado junto ao 

Diretor Geral da UNESCO. 

     3. A denúncia surtirá efeito doze meses após a recepção do instrumento de denuncia. A denúncia 

não modificará em nada as obrigações financeiras assumidas pelo Estado denunciante até a data em 
que a retirada se efetive. 

     Artigo 37: Funções do depositário 

     O Diretor Geral da UNESCO, como depositário da presente Convenção, informará aos Estados 
Membros da Organização e aos Estados não-membros aos quais se refere o Artigo 33, bem como às 
Nações Unidas, acerca do depósito de todos os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão mencionados nos Artigos 32 e 33 e das denúncias previstas no Artigo 36. 

     Artigo 38: Emendas 

     1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas a esta Convenção, mediante comunicação 
dirigida por escrito ao Diretor Geral. Este transmitirá a comunicação a todos os Estados Partes. Se, 
nos seis meses subseqüentes à data de envio da comunicação, pelo menos a metade dos Estados 
Partes responder favoravelmente a essa petição, o Diretor Geral submeterá a referida proposta ao 
exame e eventual aprovação da sessão subseqüente da Assembléia Geral. 

     2. As emendas serão aprovadas por uma maioria de dois terços dos Estados Partes presentes e 
votantes. 

     3. Uma vez aprovadas, as emendas a esta Convenção deverão ser objeto de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão dos Estados Partes. 

     4. As emendas à presente Convenção, para os Estados Partes que as tenham ratificado, aceito, 
aprovado ou aderido a elas, entrarão em vigor três meses depois que dois terços dos Estados Partes 
tenham depositado os instrumentos mencionados no parágrafo 3 do presente Artigo. A partir desse 
momento a emenda correspondente entrará em vigor para cada Estado Parte ou território que a 
ratifique, aceite, aprove ou adira a ela três meses após a data do depósito do instrumento de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão do Estado Parte. 

     5. O procedimento previsto nos parágrafos 3 e 4 não se aplicará às emendas que modifiquem o 
Artigo 5, relativo ao número de Estados membros do Comitê. As referidas emendas entrarão em vigor 
no momento de sua aprovação. 

     6. Um Estado que passe a ser Parte nesta Convenção após a entrada em vigor de emendas 
conforme o parágrafo 4 do presente Artigo e que não manifeste uma intenção em sentido contrario 
será considerado: 

     a) parte na presente Convenção assim emendada; e 
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     b) parte na presente Convenção não emendada com relação a todo Estado Parte que não esteja 
obrigado pelas emendas em questão. 

     Artigo 39: Textos autênticos 

     A presente Convenção está redigida em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo, sendo 
os seis textos igualmente autênticos. 

     Artigo 40: Registro 

     Em conformidade com o disposto no Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, a presente 
Convenção será registrada na Secretaria das Nações Unidas por solicitação do Diretor Geral da 
UNESCO. 

     Feito em Paris neste dia três de novembro de 2003, em duas cópias autênticas que levam a 

assinatura do Presidente da 32a sessão da Conferência Geral e do Diretor Geral da UNESCO. Estas 
duas cópias serão depositadas nos arquivos da UNESCO. Cópias autenticadas serão remetidas a 

todos os Estados a que se referem os Artigos 32 e 33, bem como às Nações Unidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

Palestra “Língua Portuguesa: Uma Paixão”,  

ministrada pela escritora Lygia Fagundes Telles durante o “Seminário Sobre a Língua 

Portuguesa: Desafios e Soluções”, realizado na sede do Centro de Integração Empresa-Escola 

de São Paulo, em 31 de maio de 1999. 

Transcrição: Tânia Lúcia Oliveira Barreto Revisão: Anna Maria Leão Teixeira  
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LÍNGUA PORTUGUESA: UMA PAIXÃO - LYGIA FAGUNDES TELLES  
 
SEMINÁRIO SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA: DESAFIOS E SOLUÇÕES  

Realizado na sede do Centro de Integração Empresa-Escola, São Paulo, SP, em 31 de 
maio de 1999.  

 

CONFERENCISTA: Acadêmica LYGIA FAGUNDES TELLES Tema: Língua Portuguesa: Uma 
Paixão.  

 
Transcrição: Tânia Lúcia Oliveira Barreto Revisão: Anna Maria Leão Teixeira  

 
ANA PAULA (Apresentadora)  

 

 Passamos agora a palavra à ilustre acadêmica Lygia Fagundes Telles.  

 
Senhores Antonio Olinto, Lêdo Ivo e Geraldo Vidigal; senhoras, senhores e jovens.  

O título de minha palestra, que não é palestra, pois será um depoimento, tem um nome 

muito pomposo: Língua portuguesa: Uma paixão. Não pode ser uma palestra. É um 

depoimento, que farei com paixão, todo depoimento tem que ser apaixonado, e espero 

que o farei com brevidade. A paixão é sempre breve, então, vamos lá.  

Sendo um depoimento, tornar-se-á uma espécie de confissão em relação à minha paixão 

por esta língua com a qual estou falando neste instante, língua que nós amamos, 

também, porque, justamente, dizia Fernando Pessoa, olhem a poesia: "A língua 

portuguesa é a minha pátria. A minha pátria é a língua portuguesa." Então, a minha 

pátria é esta língua e esta é a minha paixão. Portanto vamos lá à confissão.  

Era eu uma jovem, nem jovem, era ainda uma menina, já tinha minhas ambições 

literárias, quando vim a ler um soneto de Olavo Bilac, dedicado à língua portuguesa. 

Bilac, vocês sabem, foi um grande poeta parnasiano, da escola parnasiana que veio após 

a escola romântica: "a escola de morrer cedo" - conforme dizia Carlos Drummond de 

Andrade. Eu achei que esse nome que Carlos Drummond de Andrade deu para a escola 

romântica era "fulgurante"! Assim, vou contar, rapidamente, por que Carlos Drummond 
deu tal nome aos jovens da escola romântica.  

Eu estava fazendo uma conferência no Rio de Janeiro sobre Álvares de Azevedo, a minha 

paixão na escola romântica paulista, e lá estava, assistindo à conferência, Carlos 

Drummond de Andrade, quando um jovem interferiu: - Dona Lygia, a senhora disse que 

Castro Alves morreu com 24 anos, Álvares de Azevedo com 21, Fagundes Varela, 

completamente em convulsões, delirium tremens e tal, com 33 anos, Gonçalves Dias, o 

indianista extraordinário, esse um pouco mais velho, aos 42 ou 43 anos, num naufrágio; 

e sem esquecer Casimiro de Abreu: "Ai que saudades que eu tenho da aurora da minha 
vida..."  

Então, o rapaz perguntou: - A senhora não está exagerando? - Eu disse: - Exagerando 

como, meu jovem? Isso é a própria conferência que eu estou fazendo no Rio de Janeiro. 

Ele disse: Mas, dona Lygia, todos eles morreram assim mocinhos? A senhora não está 

dando um pouco de ênfase excessiva? - Dei uma risada e respondi: - Eu lamento, mas 
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morreram todos com essa idade assim, mais ou menos jovensíssimos, e como diria Mário 

de Andrade em relação ao Azevedo, esse, então, morreu virgem - 21 anos: - Era virgem 
- dizia Mário de Andrade, e eu acredito.  

Carlos Drummond achou muita graça naquela intervenção desse moço e, quando 

terminou a conferência, ele me disse: - Lygia, eu vou dar um nome para essa escola: "a 

escola do morrer cedo". Beleza! Não é? Só um poeta poderia dar um nome tão lindo para 

a escola ro mântica. Então, voltando, "a escola do morrer cedo", o romantismo, antes, 

esses poetas. Em seguida, vem a escola parnasiana, eram os poetas mais bem 

penteados, a gravata no lugar, mais limpinhos, mais arrumados. Escola parnasiana - 

Olavo Bilac. Assim, dizia eu que, quando era muito menina, li esse soneto de Olavo Bilac: 

"Última flor do Lácio inculta e bela, que é, a um só tempo, esplendor e sepultura...", e 

fiquei muito impressionada. Então, a língua na qual eu vou escrever (já tinha minhas 

ambições, eu teria 10, 12 anos, por aí) é esta língua, esplendor e sepultura? Vou 

escrever numa língua que é sepultura? Fiquei muito impressionada e fui falar com o meu 
pai, meu pai tinha que resolver as questões todas.  

- Papai, que negócio é esse, então, essa língua...? Por que você com mamãe não foram 

ter esta pobre menina na França, na Inglaterra? Eu escreveria em francês, escreveria... - 

Olha a colonizada! Menina colonizada! Eu queria era a língua do Primeiro Mundo. Meu pai 

disse: - Minha filha, se você chegar a escrever bem um dia, e eu espero que sim (os pais 

têm tanta confiança na gente, não é?), não precisa ser francês, alemão, espanhol. Você 

ficará na nossa língua mesmo. - Mas, esplendor e sepultura, papai? - É isso mesmo. Vai 
dormir, vai fazer sua lição e chega. - Meu pai encerrava as coisas também assim. Pronto.  

Muito tempo depois, estava eu na Faculdade de Direito, já estudante, já escrevendo os 

meus primeiros contos, quando voltei ao soneto de Bilac, porém voltei com uma outra 

força e com uma outra interpretação: é que eu estava gostando da minha língua, estava 

gostando desta língua portuguesa. Estava me apaixonando por ela, enquanto escrevia os 

meus textos, pelos quais me apaixonava. Eu escrevia com paixão. Língua portuguesa - 

uma paixão! Eu escrevia com paixão. Relendo esse soneto de Olavo Bilac, deparei com o 

verso que me turbilhonou, completamente: "Última flor do Lácio inculta e bela, que é, a 

um só tempo, esplendor e sepultura". Em seguida: "Amo-te assim, desconhecida e 

obscura". Aí comecei a chorar, porque achei aquilo tão belo. Amo-te assim, exatamente, 

a língua desconhecida e obscura. Obscura! Meu pai não vivia mais, para eu lhe fazer 

essas confissões. Me apaixonei pela língua, e nesta paixão e, com esta paixão, estou 

vivendo até hoje. Me perguntam, às vezes: - Se você não pudesse mais escrever, você 

morreria? - Eu respondo: - Não morreria, mas ficaria tão triste, que seria como se tivesse 
morrido.  

Continuei escrevendo, continuo escrevendo e, para esse ofício, que é o ofício de escrever, 

não gosto de definições, evito definições, porque elas são como coletes, fecham, 

abotoam, apertam as coisas e encerram muito o peito, a gaiola, como se dizia 

antigamente, "a gaiola do peito". Fecham muito essa gaiola, que devia ser livre. Não 

gosto das definições, mas esta acho perfeita. A vocação é uma vocação. Chamare, 

vocare, quem falou em latim, Lêdo Ivo? vocare, chamado, vocare, chamado, chamado, 

chamado. Vocação, vocare, vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Não 

existe uma definição mais perfeita do que esta, que eu nem sei mais de quem é, deve ser 

de um francês. Esqueci, faz tanto tempo.  

Mas vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Se eu estou apaixonada, estou 

exercendo esse ofício com paixão. Tem uma coisa ainda: quando eu era jovem, quando 

comecei a escrever, achava que falar em vocação trazia nisso uma certa arrogância. - Por 

que você escreve? - me perguntavam aqueles entrevistadores, jornalistas e tal. Aquela 

mocinha e tal. É preciso dizer que comecei a escrever na idade da pedra lascada, havia 

muito preconceito em relação à mulher, ao sexo feminino, ao qual eu pertenço. Portanto, 
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havia uma certa ironia, quando vinham alguns jornalistas com o lápis, com a caneta, 
perguntar: - Por que a senhora escreve?  

Eu tinha algum pudor de dizer: eu escrevo porque esta é a minha vocação, porque, na 

minha pobre cabeça, achava que vocação inclui sucesso; eu achava que era arrogante 

dizer: eu escrevo porque é a minha vocação. Ficava constrangida, eu dizia: escrevo 
porque gosto, não falava em vocação.  

Com o tempo, olha o tempo maravilhoso, comecei a entender que, na vocação, não está 

incluído o sucesso. Não, não está! Fiquei felicíssima: não está incluído o sucesso, você 

pode ter vocação, e no entanto, passar a sua vida trabalhando, fazendo uma mesa, 

fazendo um relógio, uma casa, um edifício, sem conseguir sucesso.  

Mas a alegria, a paixão dentro de você, fazem com que você dê o melhor de si mesmo, e 

agora estou falando como jogador de futebol: - Dei o melhor de mim mesmo, suei a 

camisa. Pois é. Isso acontece quando você está escrevendo, dentro daquele instante em 

que você escreve, em que você trabalha, em que você se entrega à sua paixão. Olha a 

paixão. Não é preciso pensar em glória, que nada! É a paixão, é a vontade de fazer aquilo 

e não alguma outra coisa. É a alegria de cumprir algo que lhe foi imposto. Não é 

condenação, porque, em condenação, existe um travo de amargor; condenação já é um 
sentimento de culpa.  

Eu escrevo, não porque sou culpada. Uma vez, uma psicanalista me perguntou: - A 

senhora escreve porque a senhora se sente culpada?- Não, também, talvez, talvez 

porque eu sinta alguma culpa - "os degradados filhos de Eva". É bonito isso! Os 

degradados e degradados, já que estamos na época do Descobrimento; então, os 

degradados - que também eram degradados -, esses degradados vinham para cá, para o 

Brasil, nas caravelas, em suas naus, porque eram criminosos. Vinham para cá, porque 
eram pecadores: os degradados e degradados filhos de Eva.  

Eu disse à psicanalista: - Talvez eu escreva porque me sinta também culpada. Pode ser. 

Não sei, eu só sei que me dá prazer escrever, e se puder vou continuar até o fim da vida, 

se continuar lúcida; mais ou menos lúcida, ouviram? - Há escritores aqui presentes? O 

escritor é mais ou menos lúcido, é uma lucidez relativa. Mas é uma lucidez tão linda, 

porque nela você se encontra e encontra o próximo. Assim, é através desse encontro com 

o próximo, que eu encontro comigo mesma; foi através da vontade de descobrir o 

próximo, que eu descobri a mim mesma. Não faço análise, não vou às terapias, não vou 
a coisa nenhuma.  

Outra vez, fui a um psiquiatra, porque me achei mais louca do que o natural, e aí percebi 

que ele não podia fazer nada por mim; paguei e fui embora. Nós temos essa loucura 

natural, essa própria loucura que nos é benéfica, porque nós somos, afinal, tocados pela 

asa do anjo. Eu sou uma espiritualista. Tenho paixão pela língua portuguesa, tenho 

paixão por Jesus. Sou apaixonada por Jesus. Um dia, começaram a falar mal de Jesus 

numa sala, eu me levantei furiosa - como se estivessem falando mal de minha santa mãe 

- e fui embora. Não admito que falem mal Dele, ou então que interpretem mal, não 
posso, é uma paixão também.  

Esta minha fé, que é uma fé cristã, e esta minha fé literária, que é uma fé que possui 

uma certa proximidade com o cristianismo, esta fé é que faz com que eu vá para adiante 

e com esperança, estimulada, independentemente de ficar ou não o meu texto - ouviram, 

Lêdo Ivo, Antonio Olinto e Geraldo Vidigal? Não sei se você escreve, também, vai ver que 

está com um livro na gaveta. Mas, enfim, é esta fé que faz com que eu vá para adiante e 

pense o seguinte: mesmo que não fique meu texto... E o que é a vontade do texto? É a 

vontade da negação da morte. Olha a morte, o escritor e o poeta escrevem tentando 

negar a morte através da palavra. E como?  
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Este meu blazer, meu brinco, a minha cara, o meu cabelo - nada disso tem importância, 

porque vai passar, mas minha palavra, esta pode ser que não passe. É uma aposta que 

estou fazendo, e se ela não passar, esta palavra será a negação da morte. Pronto. Não é 

preciso mais nada. Através dessa palavra, estou negando a minha morte.  

Eu falei há pouco em Carlos Drummond de Andrade, poeta da minha paixão, sempre a 

paixão. Já que falei em morte, estou me lembrando de uma coisa. Eu estava vendo, uma 

vez, através da televisão, eu não direi qual era esse pai, mas vendo um pai, com a mão 

pousada na testa do filho morto, porém pousada de uma forma tal, que eu olhei para os 

olhos dele e, pela expressão dele, senti que esse pai, com a mão em cima da testa do 

jovem filho morto, estava querendo buscar, na morte, uma pulsação qualquer que lhe 

devolvesse o filho. Era uma forma de ele tentar, através da mão, como que passar talvez 
a vida para o filho ou recolher um resto de vida que houvesse ali.  

Imediatamente, pensei nuns versos de Carlos Drummond de Andrade. E escrevi sem dar 

meu nome, mandei depois uma pequena carta para esse pai, sem meu nome, com os 

seguintes versos de Carlos Drummond - uma espécie de consolo: "As coisas tangíveis, 

tangíveis,/ tornam-se insensíveis à palma da mão,/ mas as coisas findas,/ muito mais 

que lindas,/ estas ficarão." Então, era o filho que ele podia ter, não mais tangível, não 

mais! mas sentindo nele mesmo, na própria lembrança, na memória do coração, a 
presença daquele ser, que ele estava ali tentando recuperar.  

Portanto, digo a vocês que a literatura em nossa língua, a língua portuguesa - sobre a 

qual Lêdo deu, há pouco, umas cifras tão extraordinárias - é uma língua que vai se 

indicar. Nós temos é que tratar dela bem, que amá-la e não permitir as invasões, olha as 

invasões! Professores de português, não permitam as invasões no canto dessa língua, 
que é tão bela!  

Eu estava em um congresso de escritoras no México. Estava eu lá no palco e as escritoras 

depoentes tinham que ler algum trecho de um conto. Peguei um livro meu, abri e li um 

trecho do conto, em português. Quando terminei, veio uma senhora canadense e, num 

belo francês, me disse: - Em que língua a senhora falou?- Eu disse: - Em português. E 
ela: - Mas não é esse o português que eu conheço. Não é esse...  

Repeti, então, uma conversa que tivera com um poeta, grande amigo meu, chamado 

Péricles Eugênio da Silva Ramos, poeta e tradutor extraordinário de Shakespeare. Eu fiz 

para aquela senhora, mais ou menos, uma reprodução da conversa que tivera com o 

Péricles Eugênio da Silva Ramos, ainda na Faculdade de Direito. Nós fomos 

contemporâneos na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Fiz o curso na velha 

escola do Largo de São Francisco. Disse para aquela senhora: - A língua na qual eu 

escrevo, esta língua na qual estou falando, estou me exprimindo, é a língua portuguesa, 
mas o estilo é brasileiro.  

Ah! Que achado maravilhoso! Fiquei felicíssima, só por isso valeu minha ida ao México. 

Quando cheguei, fui falar correndo com o Péricles: - Não é isto? - E ele disse: - É isto. A 

língua é portuguesa, mas o estilo é brasileiro.  

Lêdo Ivo lembrou, há pouco, que Eça de Queiroz falava... (som imitativo) porque os 

portugueses falam assim fechados. E aquela senhora canadense até me disse: - A 

senhora fala um português tão sensual. - Respondi: - A senhora não ouviu os baianos. 

Quando voltei, eu disse: - Péricles, que beleza isto que eu descobri, a língua é 

portuguesa, mas o estilo é brasileiro.  

Voltando, Eça de Queiroz, teria dito ou escrito que nós brasileiros falamos um português 

com açúcar. Eu substituo o açúcar pelo sal. Português com sal. Nosso português tem sal. 
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É muito mais forte, o sal. Não é açucarado, não, é o sal que é a graça da vida. O sal do 
mundo, do qual fala a Bíblia.  

É essa paixão que me faz escrever, escrever, escrever, e mesmo nos momento mais 

difíceis de minha vida, continuar acreditando que posso fazer alguma coisa pelo meu 

próximo. A única coisa que eu sei fazer é isto, se eu puder através da palavra, estender, 

como uma ponte, esta palavra para o meu próximo e seduzi-lo. Olha a sedução! Os 

escritores são sedutores, vocês não se enganem, não. Carlos Drummond de Andrade, 

poeta magno, surdo, olhinho miúdo, era um sedutor. Era sedutor! Manuel Bandeira - com 

aquela dentuça dele, ele mesmo dizia "dente de limpa-trilho", limpa-trilho, antigamente, 
eram os dentes assim para fora - era outro sedutor.  

O que é que faz o escritor, num país como o nosso, onde o analfabetismo é essa 

enormidade? Então, o escritor tem que seduzir o próximo, estender para o próximo a sua 

palavra, como uma ponte, dizer para esse próximo: venha! E esse próximo vem até onde 

o escritor está.  

Porque nós não temos... - aí é difícil, e sobre isso, gostaria de conversar hoje com o meu 

pai; continuar aquela conversa de infância: - Pai, é muito difícil um escritor no Brasil. - O 

número de analfabetos é uma coisa imensa, que vai aumentando numa enormidade, 

numa multiplicação de horror. A miséria e o analfabetismo são os irmãos que vão de 

mãos dadas - o analfabetismo e a miséria! E o que está embaixo disto? A ignorância, a 

violência. Por que, nesse país, essa violência? Ignorância, ignorância, ignorância. O 
ignorante fica desesperado. Ele está desesperado, também, miserável e desesperado.  

Quando na minha juventude, o que é que eu fiz muito? Eu saía... (disse isso até numa 

entrevista que dei agora, há pouco; e acho que, com isso, Ter-se-á passado meia hora do 

meu tempo aqui. Mais cinco minutos? Pronto.) - então, na minha juventude, na minha 

primeiríssima juventude - temos várias juventudes, esta foi a primeiríssima -, eu saía 

com amigos meus: Ricardo Ramos, um grande escritor, que poucas pessoas conhecem, 

filho de Graciliano Ramos, grande escritor como o pai. Saía eu com João Antônio, escritor 

também. Ricardo não era paulista, Ricardo nasceu em Palmeira dos Índios, eu acho, onde 

nasceu Graciliano Ramos, mas João Antônio era um paulista, que morava no Rio de 

Janeiro. Então, ia eu com Ricardo Ramos, João Antônio, Inácio de Loyola Brandão, o 

nosso Inácio, se não me engano, de Guaratinguetá. Exato, então, é isso.  

Lá íamos nós, tão humildes, íamos lá, como dizem os portugueses, para o "cu do Judas", 

"cu do Judas", para fazer os nossos depoimentos, e de que constavam esses 

depoimentos? Nós não falávamos sobre a nossa obra, eu não estou falando aqui sobre a 

minha obra. Nós falávamos, justamente, sobre temas relativos a este Brasil tão miserável 

e tão maravilhoso. Falávamos, por exemplo, repetíamos muito o seguinte, eu dizia muito: 

- No dia em que tivermos mais escolas já faz tanto tempo e eu já estava falando sobre 
isto - no dia em que tivermos mais escolas, teremos menos hospitais.  

E eu repito hoje: - No dia em que tivermos mais escolas, teremos menos hospitais e 

menos drogas e menos violência. Eu dizia isso e algum governante deslumbrante ouviu? 

Nada! A gente chegava lá, todos pobres, eu ganhava um ramo de flores, que murchava 

logo, porque a gente vinha de ônibus. No caminho, eu dava para alguém o ramo de 

flores. Não ganhávamos nada! Era uma verdadeira cruzada! Mas aquela fé, aquela 

vontade nossa nos fazia felizes, não vendíamos livro nenhum, inclusive, ninguém sabia 
direito ler...  

Me lembro que, uma vez, viajamos a noite toda de ônibus, o ônibus sacolejante, um frio; 

de repente, nós paramos na estrada, num bar, num café miserável, e o Ricardo disse: - 

Lyginha, vamos tomar uma batida, senão nós vamos morrer - e chamou o vendedor, 

imundo, com a mão preta, um cachorro sarnento deitado ao lado. Portanto, Ricardo 
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sugeriu: - O senhor deixa, que eu tenho uma receita especial para fazer essa batida. Só 
me dê o limão.  

Então o homem meio sonolento, eram três horas da manhã, trouxe o limão e o açúcar, e 

Ricardo pediu: - Agora, um pouquinho de gelo e água. Tem água mineral? - Tem sim, 

senhor - Deixa comigo - Quando ele terminou, o vendedor disse: - Mas é assim que eu 
faço - Mas, eu tenho um segredo. É que as mãos estavam limpas.  

Entretanto íamos nós tomando batida por aqueles bares, aquelas quebradas de Brasis, 

tentando chamar a atenção dos governantes, que estavam distraídos e continuam, pelo 
visto, bastante distraídos.  

Com isto, estou vendo que o analfabetismo está crescendo de uma forma vergonhosa, 

Terceiro Mundo. Então, isto me desestimula? Não, não desestimula, acho que, de 

qualquer maneira, estamos lançando, nós escritores brasileiros, a nossa palavra, a nossa 

esperança. A esperança é cega, vocês sabem disso. A esperança é cega, porém, mesmo 

cega, temos que apostar nessa esperança, é a única forma de vivermos, de aceitarmos 

esta nossa luta.  

Já perguntei (só mais cinco minutos), por conseguinte, eu queria terminar este meu 

depoimento desalinhavado, mas ao mesmo tempo alinhavado - vocês peguem uma 

agulha e costurem as palavras, que tudo vai dar certo - gostaria de terminar este meu 

depoimento desalinhavado, com um verso de um poeta, que já foi lembrado hoje aqui, 

que é o poeta maior da língua portuguesa, que é nossa língua, é nossa com o estilo 
brasileiro, desculpem-me os portugueses, mas é o estilo brasileiro.  

Este estilo extraordinário de Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Carlos Drummond de 

Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Lêdo Ivo, Antonio Olinto, Geraldo 
Vidigal, é esse estilo que dá força à nossa obra, ao nosso trabalho.  

Queria, assim, terminar o meu depoimento - feito com paixão, paixão, paixão - com o 

verso do poeta que é minha paixão, também, Camões. "Eu estou em paz com a minha 
guerra".  

Muito obrigada.  

ANA PAULA Acadêmica Lygia Fagundes Telles, nossos parabéns, e muito obrigada pelas 

suas belíssimas palavras. Ainda dispomos mais alguns minutos para as perguntas, e eu 

passo a palavra para o senhor Ruy Leal, nosso gerente de desenvolvimento, que irá 

coordenar os debates.  

RUY LEAL Antes de encerrrmos, vamos fazer uma sessão última de perguntas, mas é 

preciso que vocês, por favor, se identifiquem, com os seus nomes completos e o nome da 

instituição que representam. Pode levantar o braço quem quiser efetuar a primeira 
pergunta.  

PLATÉIA (Roberto Godói - estudante de jornalism o) Senhora Lygia, a senhora aceita que 

seria necessário mais escolas, isto é uma questão social. Só que eu gostaria de saber a 

opinião de vocês, que são escritores e vivem disso. Se houvesse mais escolas, precisar-

se-ia de menos hospitais, haveria menos drogas. Eu sou estudante e sinto dificuldade 

para adquirir cultura neste pais.  

Os professores, não digo todos, mas em sua maioria, são mal preparados, talvez 

conhecedores de grande parte do que ensinam, mas com difícil didática, e os livros que 

se indicam são muitos caros. Eu queria saber o por quê e gostaria que vocês pudessem 
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explicar um pouco melhor isso para mim. Até hoje, não entendi por que os livros são tão 

caros aqui no Brasil. Desconheço os preços no exterior, mas já ouvi comentários que, lá 

fora, mesmo com o grande poder aquisitivo que existe no Primeiro Mundo, os livros são 

mais baratos.  

As editoras reclamam muito da baixa vendagem, só que você vê, por exemplo, quando A 

Folha lança vários livros a preços teoricamente acessíveis à classe média, no entanto, 

você vê uma pessoa, que não tem o mínimo "interesse" de ler Karl Marx e Sócrates, 

comprando esses livros para ler. Por quê? Por causa dos preços acessíveis. - Gostaria de 

saber, então, por que os livros não são de preços acessíveis, quando saem da editora?  

LYGIA FAGUNDES TELLES Excelente a sua pergunta. Nos centros culturais, nas 

universidades que tenho percorrido, essa indagação me é feita com bastante insistência - 

o preço dos livros. Por uma feliz coincidência, hoje, quando vinha para cá, recebi da 

minha editora - estou sendo editada pela Editora Rocco, porém faço minhas pequenas 

traições em relação ao meu editor, aquelas coisas da traição; fidelidade é qualidade de 

cachorro, eu sou cachorro, porque sou muito fiel aos meus amores, aos meus amigos etc. 

mas, em relação à editora, cometo minhas pequenas traições - então, hoje, por 

coincidência, recebi, antes de vir para cá, alguns exemplares deste livro que está sendo 
vendido por R$ 6,00 reais.  

Chama-se Pomba enamorada. É o título de um conto meu, e que eu trouxe e vou 

oferecer a esta senhora, D. Bordinhão. Está aí? Pronto, este livro é para você, tão jovem, 

vou chamá-la de você. Você me trouxe aqui alguns textos de alunos seus e eles, 

naturalmente, também estão se queixando dos preços dos livros. Por uma sorte, eu 

trouxe este exemplar aqui: Pomba enamorada, LPN, livro de bolso - R$ 6,00 reais! com 

uma apresentação da professora Léa Massini, de Porto Alegre. Essa Editora LPN é de 

Porto Alegre. É bonito o que este livro está mostrando: - os editores estão encontrando 

caminhos para, justamente, lidar com leitores de um país miserável, como o nosso. 

Precisamos, sim, de livros de bolso! A própria Editora Rocco que está lançando agora 

meus livros, em edições mais bem cuidadas, vai tratar de fazer livro de bolso, para que 

isso se torne mais acessível aos estudantes. Eu ofereço à jovem, ela pode vir buscar. Por 

coincidência, o Roberto Godói falou no assunto, e agora, exatamente, um livro 

baratíssimo: R$ 6,00 reais. Quanto é que custa uma entrada para o futebol, onde se vai, 

às vezes, para sofrer? Eu não vou, mas vejo pela televisão. Gosto de futebol, mas, além 

de sofrer, pode-se levar tiro, cacetadas etc., lá no campo. Ah! custa R$ 20,00 - que 
bonito.  

É verdade que, ao ler um livro, você não sente a emoção do espectador do futebol, 

embora, às vezes, sinta, pode sentir. Então, vamos dizer que sente, vamos dizer que os 

poetas e os prosadores provocam no leitor essa paixão: ele fica com as faces rubras, o 

olho ardente, o cabelo levanta! Gol! Gol! Ufa!  

PLATÉIA  
 (Som prejudicado).  

LYGIA FAGUNDES TELLES Maravilha! Maravilha. Muitas vezes a leitura de um livro 

equivale a um momento de êxtase do espectador. Um dia, conversando com Ives Gandra 

da Silva Martins (que adora o Lêdo e o Geraldo, porque ele é nosso amigo comum), Ives 

Gandra é poeta também, ele disse: - Lygia, eu fico, como dizia minha empregada, "eu 

fico fora de si". - A minha empregada, quando vê o namorado dela, também fica fora de 

si e tal. Mas aí é que está o êxtase, esse prazer, não pode o leitor... não pode o prazer da 

leitura... não podemos nós passá-lo para quem está em casa, não leva nenhum tiro, não 

leva nenhuma porretada do cara que não é do time dele, da mesma camisa e tal. O 

prazer da leitura, aí é que está o problema da criança brasileira. Em outra conversa nossa 

naquelas viagens, ouviu, meu jovem lá? Nós insistíamos para que as famílias 
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começassem a levar livros para os filhos incentivando o hábito da leitura, desde cedo. 

Vocês reparem que as crianças estão pouco imaginosas. As crianças da minha geração - 

a geração de Geraldo Vidigal e também a do Lêdo Ivo, essa geração já se misturou, 

porque, uns anos mais, uns anos menos, é a mesma coisa, é o mesmo mar de 

sargaços... - tenho certeza de que essa geração foi educada em contato com livros. Eu lia 

muito, tinha paixão por histórias, havia o hábito das histórias, mas agora as crianças não 
ouvem mais histórias.  

A televisão é, em geral, esse horror que nós vemos. Um horror de boçalidade, fico 

perplexa quando programas para a infância apresentam uma mulher com a dança da 

garrafa, mostram uma outra, pelada, ó isto! Onde é que nós estamos? Fico horrorizada! 

porque as crianças estão sendo deseducadas e levadas para este terreno, que é um 
terreno nada aconselhável.  

Vocês vejam, outro dia, eu estava lendo, não sei se na Folha ou no Estado, que as 

crianças estão, cada vez mais tendo filhos. Entendem? A criança está perdendo a 

infância, aquela infância que eu tive, lendo o meu Tico-Tico, Almanaque do Tico-Tico. 

Meu pai perguntava: - O que é que você quer? - Almanaque do Tico-Tico. Minha infância 

foi longuíssima, não sei até que idade eu pedia o Almanaque do Tico-Tico, uma vez por 
ano, pois ele saía no Natal.  

Essas crianças de hoje perderam a graça da vida, dentro desse sentido; é só televisão, 

televisão, boçalidade. É aquela moça com cara de cavalo, que está sempre nua. Feia, 

mas é tida como bonita. Fico espantada como beleza é moda. Então, as crianças não têm 

o hábito da leitura. As professoras precisam trazer para as mães dessas crianças o hábito 
da leitura. Acho importante.  

PLATÉIA (Roberto Godói) Com licença, senhora Lygia, de novo. Acho que conheço esses 

pocket-books da LPN, são edições reeditadas, certo; eu acho que conhecer o antigo é 

necessário, só que pelas produções, pelos novos textos, até mesmo aqueles textos 

antigos que são pedidos no Colegial, por exemplo, Edição Vagalume, hoje, você não paga 

menos de R$15,00. Quanto à classe que tem condições, tudo bem; mas eu falo por uma 
classe que luta, que vai para a escola comer; às vezes, nem pelo ensino, vai para comer.  

Agora, a senhora acha que ele vai ter coragem de pagar R$ 15,00? Este cara não vai 

para o estádio de futebol, ele passa fome em casa. Ele vai ter condições de pagar R$ 

15,00? Por exemplo, um livro universitário custa muito caro, certo? Acho que quem tem 

condição, tudo bem, paga R$ 100,00 num livro, se está cursando Medicina. Entretanto, a 

pessoa que não possui meios, esta para conhecer o novo, não vai conseguir achar isso 

em nenhum pocket- book.  

LYGIA FAGUNDES TELLES Você está falando em relação ao novo. Acontece o seguinte. É 

preciso acabar com o preconceito do novo, do novo, do novo. Eu estou relendo o Hamlet 

de Shakespeare. Paixão! Estou apaixonada, como se fosse a primeira vez. A tradução é 

de Péricles Eugênio da Silva Ramos. Uns textos - está me ouvindo, querido? eu não estou 

vendo a carinha dele - os bons textos podem ser relidos e comprados então, por esses 

preços extraordinários; na França, por exemplo, os livros de poche são uma beleza. 

Tenho livros publicados na França; todos estão se transformando em livros de bolso, de 
poche, por preços irrisórios.  

As editoras deveriam cuidar, neste caso, sim, você tem razão, de publicar também textos 

de primeira mão, digamos, textos inéditos, em livros de bolso, pequeninos, simples mas 
honestos, decentes e com preços acessíveis. É uma lembrança boa para os editores.  

RUY LEAL Por favor, lá atrás, e depois, aqui na frente. Por favor, ela faz a pergunta e se 
identifica.  
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PLATÉIA (Maria Cristina) Sou orientadora pedagógica e não é uma pergunta, é quase um 

depoimento. Trabalho, há muitos anos, com crianças pequenas e minha grande paixão 

são as histórias. Conto histórias, sempre brinco dizendo que gosto de ser uma grande 

contadora de histórias. E isso não interfere. Não é porque sou professora de pré-escolar, 

que tenho o direito de ser uma boa contadora de histórias. Acho que o professor do 

colegial também tem o dever de mostrar essa paixão: ensinar como é bom ler, não só 

mandando o seu aluno ler, mas lendo com paixão para o aluno. Porque só se ele fizer 

isso é que o aluno vai se apaixonar, também.  

Como é que o meu aluno quer que a mãe compre um livro para ele? Porque ficou tão 

louco pelo livro; quer dizer, alguma coisa eu fiz. O professor de ginásio, colégio, ele tem 

essa obrigação, também, de fazer o seu aluno se apaixonar pela leitura, se ele puder 
transmitir essa paixão para o aluno.  

LYGIA FAGUNDES TELLES Muito bem, foi uma intervenção que, justamente, vem ao 

encontro do que estou dizendo: a importância das histórias, da oralidade, conversar com 

as crianças, contar histórias, trazer todo aquele mundo fantástico. Despertar, minha 

jovem professora, o imaginário na criança. Fazer com que a criança descubra, nela, esse 

imaginário, que é uma força extraordinária. As crianças têm essa força, mas, de um certo 

modo, na maioria, estão embotadas. Fico tão triste, quando vejo, em programas infantis 

no Brasil, a apresentadora berrando, cantando aquelas bobagens, semi-nua, rebolando, e 
as criancinhas imitando e rebolando, também.  

Não sei por que os poderes, os governantes, os que lidam com a educação - eu já nem 

falo em cultura - no nosso país, não programam coisas, obrigatoriamente, para que essas 

crianças comecem a entrar num mundo de fantasia, no mundo encantado do imaginário. 

Fazer o que Sócrates, filósofo maravilhoso, dizia: ele falava em Obstetrícia intelectual. O 

que é "Obstetrícia intelectual", segundo Sócrates? É você agarrar, dentro da cabeça do 

outro, a idéia e puxar como um feto. Ah, Obstetrícia! Ah, é um parto! Fazer isto: 

arrancar, na criança, as idéias que estão ali, todas em disponibilidade. Socrátes: 
Obstetrícia intelectual.  

Isso não se faz. As crianças, hoje, recebem um prato feito, como nesses "sirva-se" dos 

shoppings. Você vai lá e já está lá, a coisa, não sei o quê, a cenoura, tudo já... Sem 

imaginação, é o fim da imaginação.  

Partindo para outro terreno: gosto muito do seriado na televisão, que se chama Arquivo 

X. (Risos) Estou dando risada, porque não entendo nada daquele Arquivo X, mas ele me 

provoca. Aí telefono para uma amiga, minha sobrinha, e digo: - Márcia, o que aconteceu 

hoje? - Ela diz: - Eu também não sei. Porém eu fico mais consolada, quando, um dia, 

lendo sobre o tal agente federal do Arquivo X, soube que o ator também não entendia 

nada. Ótimo. É um mistério! É um mistério! Arquivo X. Eu não entendo, entram 

extraterrestres, entram coisas maravilhosas. Tenho vontade de comprar o vídeo, para 

ver, lentamente, em casa, mas também não vai adiantar, porque não vou entender, já 
que os próprios atores não entendem.  

No entanto, o seriado me espicaça, ele me cutuca, me puxa pela manga; fico querendo 

saber o que é aquilo. Isso tem que ser despertado, em relação à infância e à juventude - 
o mistério.  

RUY LEAL  

 Lá atrás. Camila, por favor, peça para a pessoa se identificar.  

PLATÉIA (Mauro César) Sou estudante, e estou lembrando aqui aquilo que o senhor 

Arnaldo Niskier falou a respeito da televisão: que o autor J.G. de Araújo Jorge tinha sido 

esquecido por motivo da inexistência, na época, de televisão no Brasil, e hoje, nós vemos 
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que, infelizmente a televisão tem - não criando, mas utilizando um neologismo - 

emburrecido as crianças. Só tem servido para isso. Mas cabe a nós, não somente aos 

editores - conforme a impressão que deixou aqui o nosso colega Roberto, quanto à 

redução no preço do livro -, mas, sim, a toda a sociedade, aos professores e estudantes, 
a tarefa de incentivar a leitura.  

Se a criança vem para a escola para comer, nós iremos aproveitar essa oportunidade, e 

tentar despertar, nessa criança, a paixão pela leitura e pela escrita. Eu imagino que seja 

a única forma de salvarmos a pátria e a nossa língua portuguesa, a partir do momento 

que a sociedade se conscientizar que todos têm essa obrigação. Como hoje aqui, uma 

colega, a Terezinha, me disse que conhece uma pessoa que cuida de túmulos, e esta não 

tem tempo de ler; trabalha o dia inteiro cuidando de túmulos; e esta veio lhe pedir um 
livro, então, está a Terezinha procurando pessoas que tenham livros para doar.  

Se cada um de nós da sociedade começarmos a nos conscientizar disso, de que somos 

parte dessa mudança e do aperfeiçoamento de nossa língua, fazendo melhor uso dela, eu 

creio que a nossa pátria tem solução. Era o comentário que eu gostaria de fazer. 
Obrigado.  

LYGIA FAGUNDES TELLES Muito boa a intervenção do jovem. É exatamente essa a nossa 

luta e é tão bom ver jovens pensando assim, também. É uma forma de vocês reagirem, 

vocês que têm ainda todo um futuro, como dizia, hein, Geraldo Vidigal? - o nosso hino 

acadêmico: "Sois da pátria, esperança fagueira". Vocês agora estão nos substituindo, faz 

tempo que vocês já tomaram a dianteira. Extraordinárias as novas gerações! vocês têm 

que zelar por isso que está aí.  

Falou-se aqui em Araújo Jorge, mas e o poeta Manuel Bandeira, um poeta extraordinário, 

que está completamente esquecido? E poetas, como quem, ó meu Deus? Castro Alves 

vem aí. Ótimo! Bethania recita Castro Alves: "Deus, ó Deus, onde estás?" e tal. Ainda há 

os declamadores, os artistas, pensando nos poetas. Perdão, lembrei agora de Jorge de 

Lima. Eu estou com um final de gripe e esta pobre cabeça branqueia por dentro e "puft". 

Jorge de Lima, por exemplo: Invenção de Orfeu. Jorge de Lima está completamente 

esquecido. Inclusive, ele quis entrar para a Academia Brasileira de Letras; segundo eu 

soube, não entrou, duas vezes, devido ao preconceito, na época, porque ele seria mulato. 

Olhem que horror! Preconceito de cor. Jorge de Lima, médico, poeta extraordinário, com 

a sua Invenção de Orfeu, está completamente esquecido, e tantos outros, tantos outros, 
tantos outros.  

Por falar em televisão, nós temos uma televisão importante em São Paulo, que é o Canal 

Anchieta - TV Cultura. Sou conselheira lá e sempre estou levando idéias, no sentido de 

serem feitos programas, sem pensar em audiência. Pelo amor de Deus, esqueçam um 

pouco a audiência, vamos devagar. Não sei por que essa obsessão pela audiência faz com 

que os programas nossos estejam decaindo de qualidade, de um modo assustador. A 

gente viaja. Eu viajo muito. Estava, uma vez, com muita gripe em Paris, essa gripe me 

persegue faz anos, fiquei no hotel e liguei a televisão: que maravilha! Dois ou três 

programas infantis, mas tão sérios, tão dignos. Esses programas giravam em torno do 

quê? Da vocação. Então, apareciam meninas de dez anos, "tum, tum", tocando piano; 

outra, violino. As vocações com prêmios.  

Mas onde é que estão os nossos educadores que não vêem esses programas? Não saem 

da Europa, fazendo farra lá, comendo escargot. Não saem da Europa esses educadores. 

Por que elas não trazem essas idéias para as televisões brasileiras? Programas que são 

verdadeiros concursos, já assisti a tantos: concurso mais concurso, inclusive bailarinos, 

jovens bailarinos, o júri do lado. Programas tão sérios, não é esse rebolado, esse negócio 

aqui do Brasil, que eu não agüento mais. Levantar aquelas coisas de papel, "chuk, chuk, 

chuk", "au au au", rebola. Está certo, a música é importante, mas nós já temos música 
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suficiente, para o meu gosto, muita música, já estamos musicais demais, demais 
musicais.  

Acho que, agora, está na hora de as nossas crianças - como disse o jovem jornalista lá, 

não irem à escola apenas para comer o pão e tomarem o café-com-leite, e sim, por 

amor, por amor, por amor.  

Creio que, assim, estaria encerrada a nossa...  

RUY LEAL Ainda há uma ou duas pessoas, que desejam fazer perguntas. Por favor, se 

identifiquem.  

PLATÉIA (Lígia) Meu nome é Lígia, e o que eu considero mais grave, além dessa situação 

nacional, em que a pessoa vai para a escola para se alimentar, é quem pode comprar 

livros e não lê. Jovens de classe média e até alta, que não lêem, e quando vão prestar 
vestibular, compram livro, sim, mas aquele que contém o resumo dos textos.  

LYGIA FAGUNDES TELLES Vou tentar responder à sua pergunta, e com isso, então, creio 

que vamos encerrar este nosso diálogo. Eu adoro diálogo, estamos fazendo um diálogo, 
então, vamos encerrar.  

Conversando aqui em São Paulo com José Saramago, o grande escritor português, muito 

amado no Brasil, muito lido, muito "curtido" no Brasil, Prêmio Nobel de Literatura - ele é 

comunista, a minha juventude inteira eu fui subversiva; na época, não se usava a palavra 

"subversão", usava-se a palavra "anarquismo", eu era anárquica; não tinha dinheiro, 

tinha que ser anárquica. Faculdade de Direito, subversiva - então, eu lhe disse: - Olhe, 

Saramago, não sou mais comunista, como era quando mocinha, mas tenho um 

sentimento profundo do socialismo.  

Aí não sei quem disse, perto: - É, mas o socialismo acabou no mundo. Eu falei: - Não 

acabou, enquanto houver miséria. Enquanto houver miséria, haverá socialismo no 
mundo.  

Mas então, voltando ao Saramago, ele comentou: - Lygia, sabe qual é o mal dos 

brasileiros? (Foi muito importante esse diálogo, escutem bem). O mal dos brasileiros é 

que vocês são muito otimistas. Não podermos fazer nada com otimismo. Nós temos que 

ser pessimistas, como eu sou, eu, José Saramago, para poder fazer alguma coisa que 

preste. Por que esse otimismo: há, há, há, há! Carnaval! Futebol! e tal? Essa alegria 

constante, permanente, isso faz com que os governantes, esses homens maravilhosos 

que estão por aí, não pensem nessa miséria, que é a realidade brasileira.  

Fiquei olhando para o Saramago e perguntei: - Precisamos ser pessimistas, é isso, 

Saramago? Ele respondeu: - Você, que é uma socialista, tem que ser pessimista. Eu 

fiquei olhando para o Saramago. Um escritor, grande escritor, ele é europeu, nosso 

descobridor, mas europeu. Mora numa ilha deslumbrante, deslumbrante, lá nas Canárias, 

onde ele diz que o Sol nasce assim: uma bola doida, rubra, incandescente, e ali no mar, 

ela se afoga todos os dias. Casado com uma mulher linda, uma linda espanhola chamada 

Pilar, linda, muito bonita. Ganhou agora o Prêmio Nobel. Vestido maravilhosamente, 

porque ele se veste muito bem e tal.  

Aí eu disse: - Escute, Saramago, você pode ser pessimista, porém nós não podemos ser, 

porque aí não fazemos mais nada. É muito terrível morarmos num país de Terceiro 

Mundo e sermos pessimistas. Perdão, Saramago, temos que ser otimistas. Nós temos 

que acreditar em alguma coisa, lutar com alegria por alguma coisa, senão, nós 

afundaremos feito aqueles insetos, sugados pela lama, pelo barro, como nas enchentes, 
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nós vemos aquelas casas serem afundadas e os bombeiros chegando. (Eu adoro 
bombeiro, ouviram? Bombeiro, a maior abnegação, e os bombeiros salvam as crianças).  

Então, eu disse: - É fácil para você ser pessimista, mas nós temos que ser otimistas. Eu 

tenho que acreditar, porque, na hora em que eu não acreditar em mais nada, eu cubro a 

cabeça com cinza. (Eu disse isso, outro dia, numa entrevista: cubro a cabeça com cinza, 

vou sentar no último degrau da escada e esperar a morte). Eu tenho que ser otimista, 

querido, tenho que acreditar na esperança, tenho que acreditar em Deus, nas minhas 

crenças. Não tire de mim essas crenças, eu não posso viver sem elas. O povo brasileiro 

também precisa disso. Saramago ficou quieto, eu fiquei quieta, estava na hora de irmos 
embora, de nos abraçarmos e nos despedirmos.  

E com isto, eu quero terminar este diálogo. Nós precisamos, sim, de otimismo, nós 

precisamos, sim, de acreditar em alguma coisa. Nós precisamos, sim, de colocar as 

nossas esperanças em algum ideal: a paixão da língua. Temos que ter uma paixão. Sem 

essa paixão, o homem será triste, triste, mas tão triste, que é como se ele tivesse 
morrido. Sem morrer, ele ficará como se tivesse morrido.  

A paixão, a paixão, a paixão. Agradeço muito a atenção de todos vocês.  

RUY LEAL  
 A última pergunta, por favor. Se identifique, por gentileza.  

PLATÉIA (Genta Esecson) Sou professora aposentada, há muitos anos; você vê pelo meu 

rosto, há muitos anos. Lecionei Português no Colégio Estadual, em todos os estaduais, 

nunca lecionei em colégio particular. Eram sempre classes de alunos que não tinham 

posses, mas me lembro bem de uma coisa. Eu mandava eles lerem um livro por semana, 

e a maioria não podia ler, e os colégios nem possuíam biblioteca suficiente. Quando eu 

pedia que os estudantes trouxessem um livro, eles traziam dois livros; naquele tempo as 

classes eram de cinqüenta alunos, no mínimo.  

Então, me ocorreu uma coisa. Eu mandava um aluno, que era o líder, arrecadar dinheiro 

dos colegas, mandava ler, falava com as editoras e estas reduziam bem o preço dos 

livros. Com o dinheiro arrecadado, comprava quinze, vinte livros e passava para os 

colegas.  

O que fazer, quando não há dinheiro no Estado, dizem (os ministros dizem), para prover 

as bibliotecas com os livros que os professores necessitam fornecer aos alunos? Lecionei: 

sétimas, oitavas e colegial, durante vinte e oito anos. Pergunto: - O que fazer? Eu já 
estou velha, mas os jovens poderão fazer alguma coisa pelas nossas crianças.  

Meu nome é Genta Esecson, o último colégio no qual lecionei fica em São Paulo, perto de 

Osasco. Lecionei em Pinheiros e numa porção de outros colégios. Efetiva, naturalmente.  

LYGIA FAGUNDES TELLES Professora, muito grata pela sua intervenção. Vou lhe 

responder e, com esta resposta, eu quero encerrar o nosso encontro. Um encontro de 

amor. Os escritores, minha querida, estes aqui presentes, não têm poder, a não ser o 

poder da palavra. É o único poder que temos. Eu nunca tive poder na minha vida, político 

ou econômico, nunca tive, nem político, nem econômico. O único poder meu tem sido o 
poder da palavra.  

Acho que as Academias de Letras - eu pertenço à Academia de Letras Paulista e à 

Academia Brasileira de Letras - acho, sim, que o Arnaldo Niskier (olha uma boa 

ausência), tem sido um excelente presidente da Academia Brasileira de Letras, um 

homem apaixonado pela nossa causa, que é uma causa comum. Então, eu creio que 
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cabe, sim, às Academias de Letras, uma verdadeira cruzada, no sentido de organizar uma 
corrente que preencha essa lacuna, esse vazio dos livros nas escolas.  

Porque aí entra a miséria, é um país miserável, minha querida, e nós os escritores não 

podemos oferecer anda, a não ser isto: dar os nossos livros para preencher esse vazio, 

que é perfeitamente preenchivel, nas universidades e nas escolas. É a única idéia que eu 
posso dar. Nós não temos outro poder, senão o poder da palavra.  

Encerro o nosso encontro neste Seminário, agradecendo a atenção de todos vocês e 

dizendo-lhes que, como Chico Buarque, poeta: "Com toda a lama, com toda a trama, 
afinal, a gente vai levando essa chama".  

Obrigada.  

NOSSA LÍNGUA, NOSSA PÁTRIA. Língua Portuguesa: Uma Paixão -Lygia Fagundes 

Telles. 31 mai. 1999. Disponível em <http://intervox.nce.ufrj.br/~edpaes/historia.htm>. 

Acesso em 27 mai. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intervox.nce.ufrj.br/~edpaes/historia.htm
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ANEXO D 
 

Texto: Os Encantos da Língua Portuguesa,  

escrito em 1619 por Francisco Rodrigues Lobo, Corte na aldeia, diálogo I. 
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OS ENCANTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

[...] E verdadeiramente que não tenho a nossa língua por grosseira, nem por bons 

os argumentos com que alguns querem provar que é essa; antes é branda para deleitar, grave 

para engrandecer, eficaz para mover, doce para pronunciar, breve para resolver e acomodada 

às matérias mais importantes da prática e da escritura. Para falar é engraçada, com um modo 

senhoril; para cantar é suave, com um certo sentimento que favorece a música; para pregar é 

substanciosa, com uma gravidade que autoriza as razões e as sentenças; para escrever cartas 

nem tem infinita cópia que dane nem brevidade estéril que a limite; para histórias nem é tão 

florida que se derrame, nem tão seca que busque o favor das alheias. A pronunciação não 

obriga a ferir o céu da boca com aspereza, nem arrancar as palavras com veemência do 

gargalo. 

Escreve-se da maneira que se lê, e assim se fala. Tem de todas as línguas o 

melhor: a pronunciação da latina, a origem da grega, a familiaridade da castelhana, a brandura 

e a elegância da italiana. Tem mais adágios e sentenças que todas as vulgares, em fé de sua 

antigüidade [...]. E para que diga tudo, só um mal tem, e é que, pelo pouco que lhe querem, 

seus naturais a trazem mais remendada que capa de pedinte. 

 

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na aldeia (1619), diálogo I.     
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ANEXO E 

Mapa geográfico da comunidade lusófona no mundo 
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ANEXO F 

Projeto de monografia – O idioma como patrimônio cultural 
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IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 
ASSUNTO 
 
Análise da possibilidade de maior proteção do idioma nacional como patrimônio 
cultural imaterial, em acordo com o Decreto n° 5.753, de 12/04/2006. 
 
 
TEMA 
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RESPONSÁVEL 
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RESUMO DA PROPOSTA 
 
Analisar a possibilidade de maior proteção do idioma nacional como patrimônio 
cultural imaterial, em acordo com o Decreto nº. 5.753, de 12/04/2006. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

                   A Constituição Federal de 1988 incluiu entre os direitos da nacionalidade 
(Art. 13, caput) o Português como o idioma oficial da República Federativa do Brasil, 
e mais recentemente, o Decreto nº. 5.753 de 12/04/2006 colocou o idioma nacional 
na lista de patrimônio cultural imaterial. 
 
                   Com efeito, a língua nacional é reconhecida em todo o território brasileiro 
por seus quase 190 milhões de habitantes, com exceção de algumas tribos menos 
acessíveis a quem a própria Carta Magna assegura também a utilização de suas 

línguas maternas (Art. 210, § 2º). 
 
                   Nos últimos anos, temos visto a crescente influência de termos 
estrangeiros, principalmente de língua inglesa, fazendo parte do vocabulário diário 
do povo brasileiro, falados e escritos do seu modo original, sem qualquer adequação 
à fonética e à grafia da língua camoniana.  
 
                   Destarte, propõe-se a pesquisa em epígrafe a estudar a importância da 
proteção do idioma nacional, percebendo-lhe como patrimônio cultural imaterial e 
fator mantenedor da identidade cultural do povo brasileiro.  
 

As palavras a seguir, são de autoria de Miguel Reale, quando discorria da 
importância do idioma oficial, anteriormente à Assembléia Nacional Constituinte, as 
quais bem justificam a necessidade desta pesquisa sobre a necessidade de 
salvaguardar a língua nacional como patrimônio imaterial da cultura brasileira: 
               

“A questão da língua é essencial, sugerindo eu que se 
declare que ‘o Português é a língua oficial do Brasil`, porque 
há uma grande luta para saber se é o Português. Há quem 
diga que não, que a língua oficial é o `Brasileiro`, e outros que 
é o `Português falado no Brasil`. Ainda recentemente os 
Estados Unidos da América aprovaram emenda constitucional 
dizendo que o `Inglês é a língua oficial`, porque havia quem 
quisesse que fosse o Espanhol e outras línguas. Essa 
experiência parece-me necessária, porque a língua é o solo da 
cultura, é o ponto de partida da cultura. Toda cultura está 
fundamentada na linguagem. É a razão pela qual os filósofos 
neopositivistas dizem, com exagero, que `quem diz Ciência, 
diz Linguagem`, pos, na realidade, cada Ciência corresponde a 
um sistema de signos, a um conjunto próprio de termos 
específicos, isto é, à sua linguagem”. 

 
O léxico do Português foi formado de empréstimos do árabe, das línguas 

germânicas, do italiano, do francês, do espanhol, das línguas africanas e das línguas 
indígenas, entretanto, a gramática sempre tratou de sistematizar as pronúncias de 
empréstimos estrangeiros por meio de elementos fonológicos usados em 
conformidade com a morfologia e a sintaxe da língua portuguesa. Porém, assistimos 
a uma grande invasão no nosso país. São palavras que penetram no nosso dia-a-dia 
de forma exagerada e desnecessária, os chamados “estrangeirismos”, advindos 
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principalmente da língua anglicana, como holding, recall, franchise, coffee-break, 
self-service - e de aportuguesamentos em geral despropositados - como 'startar', 
'printar', 'bidar', 'atachar', 'database'.  
 

O problema é que a grande maioria destas palavras citadas tem sua tradução 
em nossa língua, ou seja, um vocábulo correspondente, que compreende 
perfeitamente o sentido que propõe oferecer no seu idioma original. Se fossem 
neologismos específicos, nomeando novidades sem correlatos em nossa língua, 
seriam indispensáveis e incorporados depois de nacionalizados. Não há aqui 
nenhuma xenofobia, pois não se trata do aprendizado de outras línguas ou aumento 
ou desenvolvimento do saber. 
 

Cada vez que se defende uma língua local, defende-se, sim, a diversidade 
cultural e lingüística. Quão pobre seria a cultura universal sem os Sonetos 
shakesperianos, os haikais japoneses, os brocardos da Roma antiga ou a epopéia 
de Luiz Vaz de Camões, quando descreveu as Grandes Navegações do povo 
lusitano? Resta claro que por mais que tais obras sejam traduzidas para os mais 
diversos idiomas e cheguem ao conhecimento de milhões de pessoas, trazendo as 
mais diversas emoções, comovendo uns, enraivecendo outros, é sabido que aqueles 
que compreendem a língua original em que foi escrito serão ainda mais privilegiados 
quanto ao que vai ser lido, sentido e descoberto no mesmo texto. É por isso que 
esta pesquisa exalta a diversidade, o universalismo cultural, que defende a 
convivência, e não a desvalorização da identidade nacional.  

Neste ponto, é preciso atentar para um fato histórico: a dominação de um povo 
sobre outro se dá, com freqüência, pela imposição da língua, ainda que por meios 
pacíficos, gradual e lentamente. Esse processo é ainda mais eficiente quando ocorre 
pela insinuação, em geral atraente, mas impertinente e insidiosa, de toda uma 
cultura que vem com a língua - valores, tradições, costumes e, claro, sistemas 
socioeconômicos e político. Assim, o que parece estar causando a 
descaracterização da língua portuguesa, pelo menos em termos de Brasil, é o 
tradicional "deslumbramento" do brasileiro pelo que é estrangeiro, combinado a uma 
atitude de desprezo ao que é nosso, o que não deixa de ser baixa auto-estima frente 
às influências de ondas econômicas e culturais, hoje avassaladoras por conta da 
chamada “globalização”. 

O interesse político pelo assunto tem longa tradição no Brasil, desde os tempos 
dos sermões do grande Padre Antonio Vieira, defensor do povo, da terra e da cultura 
do Brasil colonial, passando por Machado de Assis, nosso escritor maior, que 
reconhecia o imperativo das interpenetrações lingüísticas, e por Rui Barbosa e Clóvis 
Beviláqua, nos primeiros anos deste século, por ocasião do monumental trabalho 
jurídico, e por que não lingüístico, do nosso Código Civil, até chegar aos constituintes 
de 1946, com o art. 35º das disposições transitórias da Carta Magna, sobre a língua 
portuguesa, finalmente culminando nos dias de hoje, com vários projetos de lei, 
como o mais popular e polêmico deles, o Projeto Aldo Rebelo, atualmente 
acompanhado de emendas propostas com muito interesse e sensibilidade por 
estudiosos, historiadores, filólogos, professores e amantes desta língua que, “apesar 
das regras por vezes tortuosas, é bela, pródiga e precisa, dotada de recursos léxicos 
suficientes para acompanhar as descobertas, invenções e mudanças que 
transformam o mundo”. 
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Portanto, este trabalho tem como proposta estudar sobre as possibilidades de 

promoção, proteção, defesa e o uso da língua portuguesa de modo a respeitar as 
liberdades de pensamento e expressão consagradas constitucionalmente, e com o 
correto entendimento da influência idiomática estrangeira como fonte tradicional de 
enriquecimento da língua nacional, e, por conseguinte, da nossa cultura. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
Geral 
 
Analisar a possibilidade de maior proteção do idioma nacional como patrimônio 
cultural imaterial, de acordo com o Decreto nº. 5.753, de 12/04/2006. 
 
 
Específicos 
 
1. Compreender o idioma como fator de manutenção da identidade nacional. 
 
2. Estudar a importância da defesa e proteção do idioma nacional como patrimônio 
cultural imaterial. 
 
3. Questionar e criticar a pequena e faltosa legislação no que tange à proteção e 
disseminação do português no Brasil, assim como a sua aplicação no cotidiano da 
população.  
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

HIPÓTESES 
 

1 - A proteção do idioma nacional é um excelente modo de evitar a marginalização 
social de grande parcela da população que não tem acesso ao aprendizado de 
outros idiomas. 
 
2 - Com esse tipo de proteção, fortalecem-se o nacionalismo, a auto-estima da 
população e o interesse em cuidar dos bens públicos comum do povo. 
 
3 - A valorização da cultura estrangeira não deve desvalorizar a nacional, mas 
ambas devem caminhar juntas, sem uma rebaixando a outra e proporcionando o 
acesso ao saber e ao desenvolvimento universal. 
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METODOLOGIA 
 
                  
                   A metodologia utilizada neste trabalho monográfico será caracterizada 
através de um estudo descritivo analítico, desenvolvido através de pesquisa; 
 
1. Bibliográfica, elucidando questões ou entendimentos controvertidos sobre o 
tema, através de referências teóricas assim entendidas, como as literaturas 
publicadas em forma de livros, revistas, publicações avulsas, e artigos 
disponibilizados na internet. 
 
2. Documental, através de leis e normas, dentre outras, que tratam sobre o assunto, 
quando oriundo de leis e normas. 
 
                   Em relação aos objetivos, a pesquisa será descritiva, observando o 
tratamento dado à língua nacional e oficial na atualidade e cotidiano do brasileiro, e 
exploratória, identificando a língua como patrimônio cultural imaterial e 
desenvolvendo formas de protegê-la, defende-la e promovê-la. 
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