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Carta de Apresentação  

Caros delegados, 

É com absoluto êxtase que nós, diretores da UNESCO, damos as primeiras            

boas-vindas ao XVII ONU Jr. O mundo da modelândia não é algo tão comum na sociedade                

educacional brasileira, mas o ONU Jr., um dos modelos mais tradicionais do Rio de Janeiro,               

dispõe essa oportunidade aos alunos do ensino médio que queiram aprender um pouco mais              

sobre política internacional e o mundo da diplomacia. Desde já agradecemos a confiança             

depositada em toda a equipe que trabalha durante todo o ano para fazer o ONU Jr. acontecer. 

Esse Guia de Estudos foi elaborado com o intuito de facilitar seu acesso a uma               

melhor base teórica acerca dos assuntos que serão discutidos na reunião. Além de ser um               

espaço de debates que tem a diplomacia com base, a Organização das Nações Unidas para a                

Educação, a Ciência e a Cultura é uma casa de especialistas sobre diversas temáticas que visa                

promover a paz através de educação, cultura, ciência naturais, ciências humana/sociais, e            

comunicações e informações. Desta forma, aproveitamos para alertá-los sobre a importância           

de que seus estudos não se limitem às páginas deste Guia. 

O ONU Jr. é um ambiente no qual se respeitam as características pessoais e físicas e                

diversidades, não sendo tolerados, assim, quaisquer tipos de desrespeito, ofensa ou           

preconceito direcionada a qualquer delegado(a), membro da organização ou grupo social,           

mesmo que não seja do evento. O respeito e a empatia são as palavras chaves para o nosso                  

modelo. Sem mais demoras, deixamos claro que nós, seus diretores, estaremos sempre            

acessíveis para ajudá-los(a) antes, durante e depois das sessões. Mais uma vez, bem-vindos à              

UNESCO! 

Seus Diretores, 

Jorge L.S. Amaral 

Julia da Silva de Carvalho 

Yasmin de Paulo Ferreira 
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1. Breve histórico do Comitê 

A UNESCO foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, havendo a             

separação da Liga das Nações e a formação da ONU, sendo realizada uma Conferência das               

Nações Unidas para a formação de uma Organização Educacional e Cultural. 

Sua criação está atrelada ao principal propósito de garantir a paz, fomentando o             

desenvolvimento e cooperação mundial, colaborando com os Estados-Membros na superação          

dos problemas e desafios. Atuando com projetos de cooperação técnica e em parceria com os               

governos, sociedade civil e iniciativa privada, o órgão também colabora para a formulação de              

políticas públicas de acordo com as discussões, resoluções e campanhas feitas pelos Estados             

Membros da Organização, visando também promover os direitos no que diz respeito à             

Educação, Cultura, liberdade de expressão e Comunicação. 

No que diz respeito ao tema deste comitê, em 1996 a UNESCO assinou junto a várias                

outras organizações a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos ou Declaração de           

Barcelona, um documento que visa o direito linguístico e proteção as línguas ameaçadas de              

extinção. 

Uma das outras ações histórica, é que a organização a mais de 20 anos celebra o Dia                 

Internacional da Língua Materna na data de 21 de fevereiro, este é um dia que tem como                 

finalidade difundir a importância e preservar a diversidade linguística, desenvolvendo ações           

de educação com base na língua materna e no plurilinguismo. 

Segundo o site oficial da UNESCO, 2019 foi escolhido para ser comemorado como:             

“O Ano Internacional das Línguas Indígenas (International Year of Indigenous languages –            

IYIL2019)”. Dessa forma foi criado um site exclusivo para a temática, apesar das línguas              

ameaçadas de risco e extinção não serem somente indígenas, a ação é de super importância.               

Dessa forma a organização acredita que essa ação: “contribuirá para a conscientização da             

necessidade urgente de se preservar, revitalizar e promover as línguas indígenas no mundo.             

Atualmente, existem por volta de 6 a 7 mil línguas no mundo”. 

 

 4 



 

1.1 Áreas de atuação 

Segundo o site oficial da UNESCO, a organização tem atribuições em diferentes            

áreas, no que diz respeito à Educação, Cultura e Comunicação, o organismo discute e orienta               

os países, também por meio de campanhas diversas. 

Na parte de Ciências Naturais há duas subdivisões de atuação envolvendo o progresso             

científico e tecnológico, considerandos conceitos étnicos, visando uma transformação social          

com zelo pelo meio ambiente, e consequentemente desenvolvimento sustentável. 

Nisto, em questão as Ciências Humanas e Sociais, há campanhas voltadas para o             

avanço do conhecimento, com o desenvolvimento intelectual voltado para possibilitar as           

mudanças sociais com equidade. 

Com a Cultura, o objetivo da organização é possibilitar a preservação do patrimônio             

cultural, seja ele material ou imaterial da humanidade, incentivando também o           

pluriculturalismo com ações educativas de modo a romper as barreiras entre culturas e             

civilizações. 

Já na área de Comunicação e Informação os objetivos se voltam a viabilizar o direito               

a expressão, liberdade de imprensa, acesso à informação, fortalecendo o progresso de mídias             

livres, plurais e independentes, perpassando pela diversidade bem como a proteção dos            

direitos humanos e governabilidade. As ações acontecem a fim de consolidar as bases do              

conhecimento, fortalecendo o acesso universal à informação, com foco em tecnologia e            

comunicação. 

 

2. Introdução ao tema: Língua, linguagem e cultura  

A comunicação é algo intrínseco ao ser humano desde os tempos primitivos aos             

atuais, quando a humanidade se desenvolveu e passou a ter diversas possibilidades de trocas              

de informação, de forma que foram criadas sistematizações. Assim, isto possibilitou a            

formação de tradições, culturas etc, sejam orais, escritas ou até mesmo corporais.  
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Na definição do linguista genebrino, língua "é a parte social da linguagem que, em              

forma de sistema, engloba todas as possibilidades de sons existentes em uma comunidade"             

(SANTOS, s/d). Uma comunicação padronizada, complexa e articulada, com sons e gestos,            

chamamos de língua; o domínio da escrita, moldada através da gramática e toda sua              

complexidade, a expressividade, corporeidade, denomina-se linguagem; e todo esse processo          

de desenvolvimento da língua, linguagem e tudo que se desencadeia a partir daí, desenvolve              

cultura. 

Segundo Saussure em estudos sobre linguagem, destaca-se a relação intrínseca entre           

língua e fala. A ciência que se constituiu em torno dos fatos da língua passou por três fases                  

sucessivas antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto. A primeira fase iniciou                

com os gregos e teve continuidade pelos franceses com a constituição da gramática, visando              

criar regras prescritivas para distinguir as formas corretas das incorretas. A segunda fase foi o               

surgimento da Filologia, termo vinculado sobretudo ao movimento criado por Friedrich           

August Wolf. A Filologia é um estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de               

suas famílias, buscando base em escritos nessas línguas. A terceira fase iniciou com a              

descoberta de que as línguas podiam ser comparadas entre si, surgindo a Filologia             

comparativa ou a Gramática comparada. (SAUSSURE, 1994). 

Com uma definição básica do dicionário, entende-se por linguagem: “qualquer meio           

sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros,           

gráficos, gestuais etc”. Existe a linguagem verbal, que se dá por palavras ou não verbal,               

quando a interação acontece através de outras formas que não a escrita. É importante frisar               

que ambas são possibilidades comunicativas, possibilitando troca de informações entre o           

emissor e receptor, devendo transmitir uma mensagem e/ou conteúdo.  

Os conceitos sobre cultura divergem em muitos pontos, mas trazendo para os campos             

da língua e linguagem, podemos ter alguns entendimentos inerentes aos mesmos, mas            

compreendendo que a cultura não é estática. Ela é importante na vida do ser humano e vem                 

para construir a identidade subjetiva e coletiva do indivíduo. O homem fazendo parte de uma               

comunidade, reconhecendo o seu lugar, espaço, as suas origens, costumes, estando integrado            

e interagindo em seu ambiente, constituindo uma sociedade e uma identidade cultural.            

Segundo Coelho (1997, p.54), cultura é tudo que faz parte totalmente da forma de vida de                
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uma comunidade, incluindo: hábitos, costumes, valores, princípios, manifestações e         

expressões culturais, dentre outros.  

“Para que um grupo se constitua e se configure como uma comunidade, algumas             
condições são necessárias. Temos como exemplos: afinidades entre os diferentes          
indivíduos que constituem o grupo, interesses comuns que possam conduzir as           
ações do grupo por caminhos comuns, continuidade das relações estabelecidas, bem           
como tempo e espaço comuns, em que os encontros do grupo possam acontecer”             
(LOPES; VEIGA-NETO, 2006, p. 82) 

 

2.1 Língua de Sinais 

Apesar de não serem diretamente ameaçadas de extinção, as línguas de sinais,            

dependendo da cultura do país, enfrentam dificuldades para a aceitação e entendimento da             

mesma enquanto forma de comunicação. Diferente do que pensam, as línguas de sinais não              

se estruturam de forma intuitivas, nem se constitui por mímica. Acreditar que a língua de               

sinais é mímica, seria o mesmo que acreditar que a língua falada fosse onomatopéia. Existem               

códigos com o mesmo nível de abstração das línguas faladas e são aprendidas por aqueles               

que as utilizam, assim como um ouvinte aprende uma língua falada. 

Segundo Uzan, Oliveira e Leon (2008), as línguas de sinais são utilizadas pela             

maioria das pessoas surdas no mundo. No Brasil, existem duas línguas de sinais: a Língua               

Kaapor – LSKB, utilizada pelos índios da tribo Kaapor, onde muitos membros são surdos,              

devido às altas febres causadas por doenças transmitidas pelo contato com pessoas de fora da               

tribo, e a Língua Brasileira de Sinais - Libras, que é utilizada nos centros urbanos. A língua                 

portuguesa, no caso dos surdos brasileiros, é considerada uma segunda língua.  

Cada língua de sinais tem suas próprias normas e são autônomas, não necessariamente             

seguem a lógica das orais. As línguas de sinais, assim como as orais também têm               

semelhanças umas com as outras e muitas vezes dividem a mesma origem. A própria Libras               

se originou de uma mistura entre a língua francesa de sinais e gestos usados no Brasil,                

quando foi criada em 1857, consolidando atualmente sua identidade própria e uma            

importância enorme para a comunidade surda. (BOGAS, João Vitor. S/D.) 

Para além das expostas acima, outros exemplos de línguas de sinais são: Língua             

Gestual Portuguesa (LGP), Língua Americana de Sinais (ASL), Língua Angolana de Sinais            

 7 



 

(LAS), Língua Moçambicana de Sinais (LMS), Língua Japonesa de Sinais (JSL), entre            

outras. Assim como nas línguas orais, há também tentativas de se criar uma língua              

internacional de sinais, chamada de Gestuno, que em alguns casos é utilizada em convenções              

e competições internacionais. 

Assim como nas línguas orais, as de sinais evidentemente também possibilitam a            

criação de uma cultura e identidade cultural de uma comunidade. Desta forma, as chamadas              

comunidades surdas, se constituem por surdos que utilizam a língua de sinais, bem como              

outros para além de ouvintes que também saibam se comunicar por meio desta. Essas              

comunidades são espaços de trocas linguísticas e culturais, onde possibilita a construção e             

partilha de saberes, costumes, hábitos entre indivíduos diversos com interesses em comum. 

Segundo Bigogno (2010):  

“Para compreender as relações humanas e a vida em sociedade, precisamos           
compreender como os indivíduos convivem com suas similaridades e diferenças. É           
possível pensar sobre isso através de diversos temas já consagrados na sociologia e             
na antropologia, como grupos sociais, cultura, identidade e mais recentemente,          
pluralismo, movimentos sociais, políticas públicas, etc. O debate sobre as          
deficiências não foge a estas características. Existem movimentos de pessoas com           
deficiência, que reivindicam direitos, reconhecimento de necessidades especiais e         
mais especificamente no caso dos surdos, reconhecimento de identidade,         
comunidade e cultura própria”. 

Dessa forma, os surdos têm o direito de se constituírem como sujeitos através da sua               

língua de sinais, tendo em vista que nem sempre são alfabetizados na língua escrita, visando a                

igualdade de oportunidades, com uma inclusão efetiva na sociedade e reconhecimento de suas             

especificidades. É preciso que se rompa com as barreiras, sejam elas nas leis ou nas ações                

contra o preconceito da sociedade com relação a quem é ouvinte e quem não é ouvinte,                

fazendo com que perpasse tal reflexão, também e principalmente no campo educacional. 

 

3. Línguas ameaçadas: causas e consequências 

Cada povo crê na superioridade do seu idioma. Um homem que fala outra língua              

facilmente crê que todos os demais deveriam falar da mesma forma. Esse sentimento, desde              

os primórdios, traz a ideia de que a língua é hábito, um costume análogo, ao do traje ou do                   

armamento. O termo idioma designa com muita precisão a língua como algo que reflete os               
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traços próprios de uma comunidade. Pode ser uma ideia justa, mas que se torna um erro                

quando se chega a ver na língua um tributo obrigatório, não por reconhecimento ou cultura               

daqueles sujeitos no contexto que estão inseridos, mas tornando-se uma sobreposição,           

causando um apagamento para inserir o que entendem que seria melhor.  

Segundo entrevista à Rádio ONU em fevereiro de 2009, o líder indígena, Marcos             

Terena, do Mato Grosso no Brasil, disse que é preciso criar um sistema de transcrição               

facilitado para os indígenas. 

"Desde a aldeia, até os índios que vão para as universidades e a própria academia,               
precisam prestar a atenção para criar um sistema programático. Nós chamamos isso            
de direito indígena à oralidade. As línguas indígenas não são escritas porque o índio              
não tem o costume de escrever. Mas é preciso criar um sistema menos técnico, pois               
se for técnico, o índio não vai ler", afirmou. (ONU News) 

A palavra Identidade tem origem latina, sendo um conjunto de traços próprios de um              

sujeito ou de uma comunidade. Estas características permite reconhecer o indivíduo ou o             

grupos de indivíduos, destacando-se dos demais. A identidade relaciona-se também à           

consciência que um sujeito tem de si. Já a identidade nacional é um status social, cultural e                 

espacial. São características que envolve um cunho político, já que as nações estão associadas              

a um Estado, mesmo que não seja sempre de tal maneira. 

Segundo Samuel Pinheiro Guimarães, na revista:” ESTUDOS AVANÇADOS 22         

(62), 2008”, em seu artigo cujo tema é: "Nação, nacionalismo, Estado", quando se trata da               

ideia de  nação o mesmo pontua o seguinte:  

“Nação, em seu sentido político moderno, é uma comunidade de indivíduos           
vinculados social e economicamente, que compartilham certo território, que         
reconhecem a existência de um passado comum, ainda que divirjam sobre aspectos            
desse passado; que têm uma visão de futuro em comum; e que acreditam que esse               
futuro será melhor se se mantiverem unidos do que se separarem, ainda que alguns              
aspirem modificar a organização social da nação e seu sistema político, o Estado”. 

Já quando refere-se à ideia de nacionalismo, o mesmo ressalta que:  

“Nacionalismo é o sentimento de considerar a nação a que se pertence, por uma              
razão ou por outra, melhor do que as demais nações e, portanto, com mais direitos,               
sendo manifestações extremadas desse sentimento a xenofobia, o racismo e a           
arrogância imperial. Nacionalismo é, também, o desejo de afirmação e de           
independência política diante de um Estado estrangeiro opressor ou, quando o           
Estado já se tornou independente, o desejo de assegurar em seu território um             
tratamento pelo Estado melhor, ou pelo menos igual, ao tratamento concedido ao            
estrangeiro, seja ele pessoa física seja jurídica. Os movimentos nacionalistas          
significativos do ponto de vista político, cujas manifestações históricas mais simples           
decorrem de identidade étnica, lingüística ou de pertencimento, no passado, a uma            

 9 



 

organização política, têm como seu principal objetivo o estabelecimento de um           
Estado ou a modificação das políticas do Estado para defender ou privilegiar            
interesses dos que integram certo movimento.” 

Partindo do exposto, historicamente falando, ao final do Império Romano, as tribos            

bárbaras começavam a invadir as províncias romanas, a fim de se estabelecer os feudos,              

tendo início a diferenciação de idiomas e de raças, havendo fusão com os habitantes, as               

línguas locais e o latim popular, gerando as sementes das nações e dos Estados modernos. 

Esse projeto de nação, nacionalismo vem atrelado ao apagamento de tudo aquilo que             

não o seguir. Com exemplos nos países colonizados, podemos analisar mais de perto quantos              

povos foram mortos, torturados, escravizados e tiveram seus direitos sociais, políticos e            

culturais cerceados. Um dos primeiros pontos para enfraquecer estes povos foi justamente            

mexer na maneira como se comunicavam, sobrepondo uma nova língua, segregando-os e            

utilizando-se de diversos outros artifícios. Dessa forma, podemos melhor compreender que           

esses processos são inteiramente políticos, conforme aponta SEVERO: 

“A natureza das regras que definem o status e o prestígio das línguas não é               
neutra/científica, mas política, uma vez que os processos de designação e de            
circulação das línguas instauram e conservam hierarquias, refletem/constroem        
desigualdades linguísticas e sociais, aproximam ou distanciam grupos, favorecem         
certas comunidades linguísticas em detrimento de outras, instauram práticas         
legitimadoras de certas línguas e de apagamento de outras, etc.” (SEVERO, 2013. p.             
457) 

Todas as questões teóricas e práticas relativas a nação e a nacionalismo, como em que               

medida a cada nação deveria corresponder um Estado; se as nações para serem consideradas              

como tal deveriam ser étnica, idiomática ou religiosamente homogêneas; se o nacionalismo            

seria sempre uma manifestação política perversa e perigosa; se o nacionalismo tende ao             

nazismo, e assim por diante, passam a ter um interesse especial quando examinadas à luz da                

noção e da realidade do Estado. (GUIMARÃES, S.P., 2008). 

A ameaça às línguas não é algo inerente às populações indígenas, no entanto, isso fica               

mais evidente com esses povos, como no Brasil. Segundo Darcy Ribeiro em seu livro “O               

Povo Brasileiro: A formação e o sentido de Brasil”, no Brasil existiam em torno de seis                

milhões de índios antes da invasão dos portugueses. Com a vinda dos europeus no primeiro               

século, os índios sofreram com a dizimação, através das epidemias dos brancos e pelas              

guerras, configurando assim o primeiro grande impacto da presença européia. No primeiro            

século os índios foram reduzidos para cerca de quatro milhões. O genocídio seguiu nos              
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séculos seguintes, com novas epidemias, o desgaste no trabalho escravo e o extermínio pelas              

guerras, nas quais índios eram aliciados de suas tribos e levados a guerrear contra tribos tidas                

como inimigas, o que levou a mortandade e extermínio de muitas tribos e de seus costumes.  

A violência na disputa por terras vem aumentando dia a dia, dezenas de lideranças              

indígenas estão sendo silenciadas, assassinadas, por pistoleiros a mando de latifundiários que            

se julgam “donos” das terras, com a conivência do próprio Estado, com interesses voltados              

para o capital econômico. 

Com a globalização, o projeto é tornar algumas línguas como padrão mundial, como             
tenta-se a um tempo com o Francês, Esperanto, Espanhol, mas se sobressai atualmente o              
Inglês. Afirma, assim, Ana Claudia Barbosa Giraud (2015) em seu artigo           
“GLOBALIZAÇÃO E LINGUAGEM: QUAL É O LUGAR DA LÍNGUA FRANCESA NO           
MUNDO GLOBALIZADO?”:  

“É importante compreender a globalização não somente como um processo          

econômico e tecnológico, pois esse enfoque legítima a falta de envolvimento           

político tanto do Estado Nação, quanto dos atores sociais no nível das possibilidades             

de regulação e/ou de alteração de seu curso (FAIRCLOUGH, 2006) [...] a            

globalização deve ser discutida sob a ótica da linguagem, no intuito de compreender             

as relações entre mudanças sociais e discursivas, ou seja, considerando a faceta            

discursiva da globalização para que se possa distinguir seus processos reais e os             

discursos sobre globalização que circulam em nosso meio social.” (GIRAUD, Ana           

Claudia Barbosa. 2015. p. 323) 

Um pouco semelhante ao momento de colonização e aos projetos de nacionalismo, a             

globalização é ainda mais dura no sentido de estar atrelada e executar os conceitos anteriores               

de forma mais massiva. Uma das consequências é a valorização e propagação internacional             

do inglês e consequentemente a desvalorização de diversas línguas, por meio de discursos             

que colocam o inglês como língua global, ou língua franca, focando no estudo do inglês,               

dizendo-se que é necessário para sucesso pessoal, profissional, em detrimento das demais            

línguas. 
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3.1 Consequências na sociedade  

A língua é uma manifestação etno-cultural de um povo, de uma nação que carrega              

consigo marcas de resistência desse povo através do tempo até os dias atuais. De acordo com                

a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos elaborada na cidade de Barcelona,           1

Espanha, em 1996, quando, por algum fator, uma língua é abandonada, temos a perda de um                

conhecimento histórico, ecológico e cultural único e insubstituível.  

Desta forma, a perda de qualquer língua é também uma perda de toda a humanidade e                

não só do povo que a deixou de usar pois sem esses conhecimentos, uma lacuna intelectual é                 

criada na comunidade daquele país e dependendo do contexto, da comunidade internacional            

também. Sobre este ponto, EBERHARD (2013) alerta:  

“Por que então devemos nos preocupar com as línguas minoritárias deste           

país? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro relacionar o que se perde cada              

vez que uma língua morre: 1) A perda de um vocabulário rico em domínios de               

conhecimento cultural, incluindo conhecimentos medicinais e biológicos, de flora e          

fauna. O nosso conhecimento do mundo (a ciência) perde. 2) A perda de uma              

cosmovisão única, com perspectivas sobre o mundo que também são únicas. O            

nosso conhecimento das culturas humanas (antropologia) perde. 3) A perda de um            

sistema linguístico único, que nunca mais será repetido (sem ele a tarefa de             

descrever as línguas humanas fica empobrecida pela falta de diversidade). Nosso           

conhecimento da linguagem humana perde. 4) A perda de identidade histórica,           

deixando um povo sem o seu passado, sem as suas raízes (o resultado disso pode ser                

visto nas etnias onde os jovens estão sofrendo uma crise de suicídios, vivendo numa              

sociedade desligada com seu passado e sem esperança para o futuro). O povo perde.              

5) A perda de oportunidades para o povo ser multilíngue. O povo perde de novo.               

Esta última perda implica perdas sofridas pelas crianças e jovens dessas           

comunidades: i. perda de oportunidades para as crianças dessas comunidades terem           

um desenvolvimento intelectual melhor (sendo o multilinguismo um dos mais fortes           

alicerces acadêmicos).7 ii. perda de oportunidades para as crianças dessas          

comunidades terem a vantagem no desenvolvimento da cidadania e caráter civil e            

moral – pois o multilinguismo ajuda a promover uma perspectiva de inclusão e de              

tolerância a outros, evitando uma sociedade etnocêntrica e língua-cêntrica. Então,          

no final das contas, quem perde somos todos nós.” 

1 A declaração pode ser encontrada em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf>. 

 12 



 

 

A linguagem também é importante para entendermos o nosso futuro. Quando uma            

língua morre, perdemos evidências que poderiam ser fundamentais para compreender as           

estruturas e o funcionamento da linguagem humana desde os primórdios que nos trazem às              

estruturas do que somos hoje. 

 

Identidade Cultural  

A linguagem não só significa o conhecimento de um grupo mas significa, também,             

povo em si. Deixar de usar sua língua nativa como primeira língua para substituí-la pela               

língua mais usada no país, por exemplo, também é deixar de expressar sua cultura e, por                

conseguinte, deixar sua identidade cultural. Conceituada como conjunto de elementos que           

criam a cultura no qual um indivíduo está inserido, a identidade cultural pode ser colocada               

em risco por uma série de fatores mas principalmente, pelo etnocentrismo e pela             

globalização. 

Quando uma única cultura é atribuída a uma nação que é formada por diversos grupos               

étnicos, ocorre aí um caso de etnocentrismo, quando uma cultura é colocada como superior às               

demais. Podemos exemplificar com o conflito dos Curdos que, por não possuírem sua cultura              

e sua língua reconhecidos no território onde eles afirmam ser o Curdistão, são submetidos à               

força ao idioma dos países dominantes do território em questão. 

As perseguições de minorias étnicas fazem com que esses grupos tenham uma posição             

social desprivilegiada, a ponto de acreditarem que não é necessário manter seu idioma. Eles              

abandonam sua língua e cultura na esperança de despistar a discriminação, se encaixar no              

mercado de trabalho ou até mesmo alcançar a mobilidade social. . 

 

Definição e classificação de risco 

 

Antes mesmos de afirmar uma determinada situação, é preciso compreender como           

defini-la para posteriormente classificá-la. Definir é dar certeza ou atribuir significado,           
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enquanto classificar é distribuir em grupos de acordo com as suas especificidades            

correspondentes, ou seja, seguindo sua condição. 

Existem algumas definições e formas de classificações, partindo de diferentes          

organizações e autores no que diz respeito à línguas em risco. Seguindo as colaborações de               

EBERHARD (2013), podemos ver que o linguista Joshua Fishman, por exemplo, classifica            

em 8 níveis, o linguista Paul Lewis com 13 níveis, e a UNESCO, por exemplo, classifica em                 

6 níveis, sendo elas: segura, vulnerável, definitivamente em perigo, severamente em perigo,            

criticamente em perigo e extinta. Dessa forma, segundo exposto por EBERHARD, dar-se a             

seguinte definição para a classificação: 

Segura: O idioma é utilizado na educação, trabalho, meios de comunicação, e            

governo a nível internacional, ou nacional, ou regionais. Sendo usado pela comunidade e por              

pessoas de fora, com alfabetização na educação pública, usado oralmente, envolvendo           

gerações, sendo também utilizado informalmente e ensinado às crianças como sua primeira            

língua.  

Vulnerável: O idioma é transmitido oralmente pelas gerações, mas apenas alguns           

membros da geração transmite aos filhos. 

Definitivamente em perigo: Os membros da geração mais nova sabe bem a língua             

para usarem entre si, mas não transmitem aos filhos. 

Severamente em perigo: Apenas a geração de avós falam ativamente a língua. 

Criticamente em perigo: Apenas os avós ou bisavós são falantes da língua, no             

entanto, tem poucas chances de falarem e passarem a língua. 

Extinta: Quando chega nesse nível, a língua fica sendo lembrada como parte da             

identidade, ou herança cultural. Ninguém tem mais a capacidade de utilizar a língua do modo               

como a mesma se estruturava, mas há uma associação da língua à identidade étnica, mesmo               

que para fins simbólicos.  

Há ainda ações para recuperação dos idiomas, de modo que fiquem numa            

classificação segura, sendo assim, passam a ser categorizados como revitalizados. 
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4. Mecanismos de preservação 

Diferentes mecanismos para se preservar línguas e, sobretudo, culturas são criados na            

atualidade. O uso da tecnologia é primordial para fazer a manutenção dos idiomas que correm               

risco de extinção pois antes da era digital, a forma de produzir dicionários não dava conta da                 

dinâmica das línguas e, consequentemente, não acompanhava as mudanças que ocorreram           

naquela sociedade e que podem ter afetado na comunicação entre os indivíduos. Além disso,              

as comunidades que sofrem com o risco de extinção, através da tecnologia, podem opinar e               

intervir no jeito que é transmitido sobre suas culturas de forma que o controle não fica só nas                  

mãos de pesquisadores e instituições.  

Uma das formas de preservar idiomas que correm risco de sumir é mapear onde estão               

as línguas em perigo de extinção em cada país. No Brasil, por exemplo, esse mapeamento é                

feito em conjunto com o IPHAN, a Funai, a UNAIDS e o Museu do Índio. Este mapeamento                 

é vital para que se saiba de qual forma os governos, a UNESCO, organizações e empresas                

podem trabalhar para agir em torno da preservação dessas línguas de forma efetiva. 

Empresas também podem e estão ligadas à manutenção da sobrevivência desses           

idiomas. O Google criou um site onde é permitido consultar e compartilhar dados sobre              

línguas que podem sumir, o Endangered Languages. Esse site tem como fonte informações de              

Instituições (Universidades, ONGs) para manter seu conteúdo. Iniciativas como essa ajudam,           

principalmente, a materializar o material obtido, através de pesquisas à respeito das línguas.             

Textos, músicas, dicionários, vídeos podem ser encontrados no site.  

Universidades e centro de estudos linguísticos também utilizam da tecnologia para           

fazer a manutenção dos idiomas. Criação de aplicativos, dicionários on-line com o intuito             

revitalizar as línguas são algumas das iniciativas que são feitas por universidades para             

transmitir de forma rápida e de fácil acesso a língua e os conhecimentos que ela carrega.  
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5. Posicionamento dos países 

5.1 África do Sul 

A África do Sul é um país com grande diversidade étnica e linguística, tendo em torno                

de 35 línguas faladas em seu território, sendo 9 línguas nativas entre as 11 consideradas               

oficiais. Com uma política multilingue, assegura em sua legislação nacional os direitos de uso              

das línguas e expressões culturais ou religiosas em todo seu território nacional. No entanto,              

as línguas oficiais variam entre as províncias, onde estas escolhem entre 3 ou 4, que inclusive                

são utilizadas na educação inicial.  

Entre suas dificuldades, está a ausência de professores qualificados, de forma que o             

ensino de línguas africanas acaba tendo uma defasagem, sobressaindo-se o inglês, adotado            

por grandes partes das escolas primárias, apesar do governo ter políticas para o             

fortalecimento das línguas africanas frente à forte influência da língua inglesa. 

 

5.2 Alemanha 

A Alemanha defende uma identidade alemã única, estável e imutável, incluindo-se           

fortemente a valorização da língua. Poderia ser considerada monolíngue, se não fossem as             

línguas imigrantes em seu território. O que ocorre, simultaneamente, é uma proteção das             

línguas nativas apenas em âmbitos regionais, totalizando em média 12 línguas.  

Mesmo que seja pouco afetado pelo processo de extinção, o país está comprometido             

fortemente com a política adotada na Carta Europeia sobre Línguas Regionais e Minoritárias. 

A Alemanha preza pela distinção entre línguas em risco nativas a serem protegidas e a               

questão da imigração, questão que é delicada para a União Européia em geral. No que tange a                 

educação, cada Estado tem o direito de criar sua organização própria, com autonomia. Tendo              

16 regiões estatais, os modelos de educação são bem diversificados. Há alguns consensos,             

como o início obrigatório das aulas a partir dos 6 anos de idade em todo o território alemão. 
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5.3 Austrália 

A Austrália é dotada de um forte multiculturalismo e extensa variedade linguística no             

seu território, no entanto, é centro de um dos focos mais críticos de risco de extinção de                 

línguas. Apesar de o inglês ser a língua mais utilizada na Austrália, com algumas adaptações               

e características próprias com influências das línguas aborígenes, mais de 200 línguas são             

faladas em todo o território nacional. Não há uma língua oficial, mas as políticas de               

reconciliação nacional com as minorias aborígenes são recentes e contraditórias, marcadas           

pelo choque cultural. Poucas políticas oficiais são tomadas a respeito: as mudanças de             

governo dificultaram a adoção de uma política adequada de relacionamento e reconciliação            

com os grupos aborígenes.  

Além disso, como país colonizado por britânicos, a Austrália sustenta políticas           

oficiais de propagação do inglês, que atingem também as comunidades nativas. Trata-se de             

um dos países mais criticados pela sua política oficial de defesa de línguas em risco. Ainda é                 

acusado de atacar o uso do português e do tétum como línguas oficiais do vizinho Timor                

Leste. A educação na Austrália é de responsabilidade dos seus estados e territórios, onde cada               

governo fornece o financiamento e regula as escolas públicas e privadas com sua área de               

administração, ficando o governo federal responsável somente pelo Ensino Superior. 

 

5.4 Bolívia 

A constituição boliviana sustenta em seu corpo e preceito a defesa das línguas             

indígenas em seu território, e também fora dele. A Constituição Política do Estado             

Plurinacional estabelece que os idiomas oficiais da Bolívia são o castelhano e todas as línguas               

das nações de povos indígenas e camponeses. Com 36 línguas originárias, são reconhecidas             

como línguas oficiais, além do espanhol, o quéchua, o aimará e o tupi-guarani, além de outras                

línguas co-oficiais.  

Apesar da política oficial de proteção, a Bolívia tem desafios que vem tentando             

superar de forma que não prejudiquem o processo de documentação e ensino dessas línguas,              

dentre as quais muitas se encontram em sérias dificuldades e não possuem sistema de escrita.  
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5.5 Brasil 

A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Em sua              

carta magna são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas,           

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,             

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Dentre as              

aproximadamente 1,5 mil línguas indígenas existentes no período da invasão portuguesa no            

Brasil restam 181, das quais 115 são faladas por menos de mil pessoas. Todas as línguas                

indígenas brasileiras estão ameaçadas de extinção em algum grau, de acordo com Atlas             

Mundial das Línguas elaborado pela UNESCO.  

Há uma forte influência indígena no Brasil, mas não se limita aos povos originários,              

tendo também uma forte problemática no que tange à políticas e inclusão social da Libras -                

Língua Brasileira de Sinais. Apesar da Libras ser reconhecida como uma das línguas oficiais              

do Brasil, não se tem uma disciplina oficial ou optativa em seus currículos escolares,              

diferente do Inglês que é obrigatório e o Espanhol como optativo em alguns Estados. O               

ensino é ofertado prioritariamente em língua portuguesa, sendo assegurada às comunidades           

surdas ou indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de              

aprendizagem. 

 

5.6 Camarões 

O país tem uma grande diversidade étnica, linguística e cultural. Aproximadamente           

280 línguas são faladas no país, que se encontra em uma das áreas de risco de extinção em                  

massa de línguas. Não há uma política oficial de preservação das línguas nativas, que são               

pouco utilizadas fora da comunicação oral das comunidades: os esforços do governo estão             

centrados na solução para a divisão entre a parte anglófona e francófona através do              

bilinguismo inglês-francês. O Francês atinge 78% da população enquanto idioma de ensino, e             

o Inglês apenas 22%.  
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5.7 Canadá 

No Canadá são consideradas línguas oficiais o Inglês e Francês, sendo um país             

multicultural, onde isso se deve ao fato da colonização conjunta da Inglaterra e França 

A primeira Lei que tratava de Línguas Oficiais foi aprovada em 1969, reconhecendo o inglês                

e francês em toda a administração federal, ou seja, as instituições federais são obrigadas a               

prestar serviços nos dois idiomas oficiais, onde pode-se optar em qual língua quer se              

atendido, tendo o direito de ter interpretação simultânea, se for o caso. Apesar de ser               

reconhecida como línguas oficiais do país, as empresas, municípios e províncias não são             

abrangidas, criando suas próprias políticas e legislações. Ambas línguas constituem-se como           

características fundamentais da identidade canadense, e a importância dos direitos          

linguísticos é claramente reconhecida na Carta Canadense de Direitos e Liberdades. 

A colonização por ambos países no território do Canadá foi marcada por conflitos que              

se refletem até hoje, onde na educação básica é preciso que opte por uma que usa o Francês                  

ou o Inglês, não sendo permitida a migração posteriormente. Temos como exemplo o caso de               

Quebec, uma das maiores províncias do Canadá, responsável por mais de 31% do Produto              

Interno Bruto - PIB, indo na contraposição do restante do país que tem preferências pelo               

“Inglês Canadense” e são protestante, tem como língua oficial o Francês e predomina o              

catolicismo. Quebec apresenta características específicas dentro do território canadense:         

língua, cultura, instituições e modo de vida. Quebec tem um grande fluxo migratório, e em               

documentos oficiais de Québec prevê que para uma boa integração na sociedade            

quebequense, o imigrante tem obrigação de falar bem o francês.  

Há uma redução significativa da maioria das línguas nativas. Linguistas nas           

comunidades se esforçam, no entanto, encontra-se muitas variações dialetais. Entre as línguas            

aborígenes faladas no Canadá estão: Inuktitut, Dogrib, Cree e Ojibway. Tem também línguas             

não-aborígenes como o Gaélico, o Galês, Doukhobor e o Bungee. 
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5.8 Chade 

A República do Chade funciona através do presidencialismo e sistema          

multipartidário, mas com fortes características autocráticas, a história tem sido marcada por            

conflitos étnicos e religiosos. Tendo o Árabe e Francês como línguas oficiais e algumas              

línguas regionais como o Canúri (sendo um dialeto contínuo), Sara/Gambai, Kanembu,           

Dazaga, Maba e Naba. O Francês tem forte influência no Chade pelo fato de ter sido colônia                 

francesa e sua independência foi conquistada em 1960.  

A Constituição do país foi elaborada pela Conférence Nationale Souveraine (CNS) e            

aprovada pela população posteriormente sobre fortes conflitos, sendo a CNS uma conferência            

com diversas autoridades que buscava resoluções para alguns países africanos, mas que nem             

sempre tinha suas propostas implementadas. Em 2004 o Parlamento fez uma revisão            

constitucional, sendo validada por referendo em 2005, apesar das fortes tensões e acusações             

de fraude eleitoral, estendendo-se posteriormente ao processo. Com a revisão, muitos           

chadianos e oposição passaram a desacreditar na mudança do regime, tendo diversos ataque             

de rebeldes, aliados ao próprio governo com tentativas de golpe de Estado. 

Existem grandes problemas socioeconômicos no país, sendo um dos menores no           

mundo no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Com uma grande taxa de            

analfabetismo que atinge 70% da população, 39% dos habitantes são subnutridos, além do             

mais o país está envolvido militarmente contra o Boko Haram.  

 

5.9 China 

A China é o terceiro maior país do mundo, sendo a maior potência econômica. A               

língua oficial da China é o Mandarim, no entanto, há as especificidades das línguas locais,               

sendo um país plurilinguístico. Oficialmente, a China tem a política do bilinguismo, ou seja,              

pode-se usar a língua local simultaneamente com a oficial. A China é um dos países que tem                 

o maior número de línguas ameaçadas de desaparecer, sendo a maior parte do país falante do                

Mandarim. Precisamente existem em torno de 81 idiomas falados no país, onde as minorias              

utilizam idiomas de diferentes famílias linguísticas, entre: tibetano, mongol, lolo, miao e o             
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tai, sendo Cantonês, Hokkien, Han, Zhuang, Buyei, Dai etc. 49 idiomas tem o nome da região                

que o utiliza, como por exemplo, língua “han” é falada pelos “han” etc. 

O governo vem tentando estimular o ensino da língua Mandarim de modo que se              

consolide, unificando toda a nação sob um só idioma. As ações têm como foco as               

comunidades rurais e minorias étnicas, mas os esforços enfrentam desafios pela grande            

expansão territorial e ausência de recursos em educação nas áreas urbanas, apesar do país ter               

um prestigiado modelo educacional, tendo significativos avanços e modernização dos          

métodos educativos. Há grande resistência de alguns grupos, especialmente as minorias           

étnicas, contra o uso do mandarim nas escolas, alegando que a língua nacional estava              

prejudicando o ensino da cultura e do idioma local. Outro enfrentamento é quanto à              

sinicização, sendo um movimento onde sociedades tradicionais não chinesas são vencidas a            

se ajustarem a cultura, costumes e modo de vida das comunidades chinesas. 

 

5.10 Colômbia 

Sendo um dos países mais populosos da América Latina, a população da Colômbia é              

etnicamente e linguisticamente diversificada, tendo mais de 100 línguas faladas no país,            

sendo o Espanhol (Castelhano) o idioma oficial, utilizado pela maioria da população e em              

algumas regiões o Inglês também é considerado oficial. 65 línguas faladas na Colômbia são              

de natureza ameríndias, onde podem ser agrupadas em 13 famílias de línguas, como por              

exemplo: Chibchas, Arawak, Caribe, Quechua, Bora, Peba-yagua, Tupí-Guaraní, Uitoto,         

Tucano, Guahibo oriental e ocidental, Makú-Puinabe, Sáliba, e Choco. Tem também as            

línguas chamadas crioulas: Palenquero e Vlax Romani, e entre outras minoritárias como as             

ciganas, língua de sinais e inglês.  

As políticas linguísticas seguem de forma geral dois propósitos, sendo: ter políticas            

que buscam regular a relação entre o espanhol e as línguas minoritárias e políticas que               

propõem a implementação de um idioma estrangeiro. A Constituição de 1991 veio            

reconhecendo a diversidade linguística e cultural do país, assegurando também o direito à             

educação bilíngue. Isso deu visibilidade aos direitos das comunidades minoritárias e a pensar             
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na criação de programas de educação bilíngüe, além de um aumento na pesquisa de línguas               

indígenas. 

No entanto, os direitos promulgados na constituição muitas vezes não se concretizam            

devido à falta de ferramentas educacionais e de investimento por parte do governo, apesar de               

ser destaque nas avaliações internacionais de educação. Há também a chamada lei da             

linguagem, incentivando, protegendo e preservando as línguas dos grupos étnicos          

colombianos e de suas culturas, além de tornar mais eficaz a participação do Estado na               

proteção dessas línguas. 

 

5.11 Costa Rica 

O idioma oficial da Costa Rica é o espanhol pela colonização dos espanhóis no país               

que começou no ano de 1502 com a chegada de Cristóvão Colombo. Durante a colonização,               

as tribos indígenas foram mortas em massa pelos espanhóis que pretendiam dominar a terra              

que até então, pertencia aos indígenas. Acredita-se que existiam cerca de 25 tribos de nativos               

na Costa Rica antes da chegada dos europeus.  

Atualmente, os indígenas habitam no sul da Costa Rica e existem cerca de 8 tribos               

tribos sobreviventes do etnocentrismo praticado no processo de colonização até os dias            

modernos. Entretanto, nem todas mantiveram sua língua e eles sofrem constantes ataques dos             

pecuaristas que tentam invadir as terras dos locais ameaçando não só seu território garantido              

por lei mas também seu direito de manifestar seu idioma, suas crenças e costumes.  

O Ministério da Cultura e Juventude é responsável pelos patrimônios culturais e a             

língua, segundo a UNESCO, se enquadra como um. Esse Ministério é responsável pela             

Academia Costarricense de la Lengua que tem como objetivo cultivar, proteger e estudar as              

línguas do território. Segundo o presidente da Academia, Estrella Cartin de Guier, o             

patrimônio cultura mais precioso que possuímos é a língua. 
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5.12 Egito 

A língua originária do país, o egípcio, tem registros de 3400 anos a.C. sendo uma das                

línguas mais antigas a ser registrada. Entretanto, a língua foi extinta no século XVIII após a                

expansão do arabismo que influenciou toda a cultura do país e fez com que a língua fosse                 

modificada. Até os coptas  migraram do grego para o árabe.  2

Atualmente a língua do país é o árabe moderno que possui raízes do egípcio extinto               

porém a maioria dos egípcios falam inglês e francês graças à globalização e a influência de                

países ocidentais sobre o Oriente. O árabe é o idioma no qual o Corão – livro sagrado                 

islâmico – está originalmente revelado e escrito. Também é a língua de outros 26 países.  

Existem variações do árabe presente no território - principalmente nas fronteiras com            

outros países como o Sudão - que gozam de uma certa popularidade porém algumas não               

possuem certo prestígio.  

 

5.13 Estados Unidos  

Colonizado pela Inglaterra, a maior potência mundial atual tem como idioma o inglês.             

O país é o principal motivo do grande crescimento de falantes de inglês no mundo, língua                

essa considerada como universal.  

Os Estados Unidos não possui uma língua oficial, o que dá liberdade para cada estado               

de estabelecer sua própria língua oficial. A segunda língua mais falada no território é o               

espanhol por conta da imigração de pessoas da América Latina em busca de uma vida               

melhor. São fortemente reprimidos pela população estadunidense local, até mesmo pelo           

governo, que demonstram uma aversão aos imigrantes.  

A população indígena norte-americana foi reprimida durante a colonização do país e            3

muitas tribos deixaram de existir. A maioria que ficou, se adaptou aos costumes e modo de                

2 É a principal entidade cristã do Egito e é uma das Igrejas mais antigas do mundo. Se separou da Igreja Católica                      
e da Ortodoxa por volta de 451 d.C. 
3 Existem 573 nações indígenas no território estadunidense reconhecidos pelo governo federal onde 229 delas               
estão localizadas no Alaska e as restantes estão espalhadas por 35 outros estados. Possuem suas próprias etnia,                 
cultura e língua.  
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viver dos ingleses colonizadores. Algumas tribos ainda mantém seus costumes e até mesmo             

sua língua, como os Choctaw, indígenas do sudeste do país que possuem menos de 10 mil                

pessoas, classificando assim a língua como risco de extinção. Outras línguas indígenas            

possuem uma população falante maior como os Navajos que possuem cerca de 200 mil              

falantes. 

 

5.14 Etiópia 

O Amarildo é a língua oficial da República Democrática da Etiópia. Mesmo o país              

tendo uma extensão territorial pequena, a diversidade linguística existente é grande. Existem            

cerca de 80 línguas presentes no país onde uma grande porcentagem delas são pertencentes à               

família afro-asiáticas que compreendem as línguas cusquíticas e semíticas. O país sofre da             

influência dos Estados Unidos e por isso o inglês é a segunda língua ensinada nas               

universidades.  

Sobre as línguas existentes no país, 22 estão sob ameaça de extinção segundo a              

UNESCO. Muitas dessas línguas não possuem falantes por mais de duas gerações,            

tornando-se propensas a extinção.  

A Constituição etíope de 1995 permitiu que todos os grupos étnicos do país pudessem              

estabelecer sistemas educacionais com suas línguas para que tais pudessem ser           

desenvolvidas. Porém os conflitos internos entre etnias que, segundo a UNICEF, provém            

principalmente das regiões Sul e Sudeste do país, tornam essa lei impraticável em algumas              

das vezes reforçando assim os riscos de extinção das línguas nativas.  

 

5.15 Federação Russa 

O russo foi a língua do império czarista, da União das Repúblicas Socialistas             

Soviéticas e é, agora, o idioma oficial da Federação Russa. Juntamente do bielo-russo e              

ucraniano formam o ramo oriental das línguas eslavas. É uma das cinco línguas oficiais das               
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Nações Unidas. Existem outras 35 línguas majoritárias na Rússia e cerca de 100 línguas              

minoritárias.  

O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que preserva as línguas dos indígenas, ou             

seja, grupos étnicos que estiveram diretamente envolvidos na criação das fronteiras russas. A             

Comissão da Federação Russa para a UNESCO é o principal link entre a Rússia e a UNESCO                 

que estuda os meios de preservação dos diferentes grupos étnicos do vasto país.  

 

5.16 Filipinas  

País que possui o filipino e o inglês como línguas oficiais, as Filipinas já teve, no                

passado, o espanhol como língua oficial pela influência de seus colonizadores. Hoje, os             

falantes do Espanhol são minorias no país. Além disso, existem cerca de 80 línguas e dialetos                

no país. 

As discussões acerca de línguas em risco de extinção da UNESCO sempre se             

abrangem ao país pois o inglês tem se expandido pela ilha e até mesmo o filipino tem sido                  

deixada de ser usada. As línguas mais antigas, como a Ata, correm extremo risco de extinção.  

 

5.17 França  

A França era e é um dos países imperialistas que por meio das expansões marítimas               

colonizava países da África, Ásia e América. Atualmente 56 países do mundo falam francês              

graças à colonização da França que impunha o francês como língua. Essa atitude foi um dos                

fatores para a situação de extinção de línguas atual sendo um dos países que impuseram sua                

cultura, costumes e língua.  

Atualmente, com a crise dos refugiados, o crescimento de falantes de línguas            

diferentes do francês na França cresceu drasticamente. Uma das línguas mais faladas é o              

árabe. Entretanto o governo francês vem tomando decisões, como aumentar a carga horária             
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de estudos da língua francesa que os imigrantes devem estudar, que consequentemente irá             

diminuir com esses números  

Além disso, existem línguas regionais das áreas metropolitanas de Paris. As línguas            

regionais da França estão divididas em 5 subgrupos familiares da linguagem: Vasconico,            

Ítalo-Dálmata, Gallo-Romance, Germânico e Celta. O Gallo-Romance é a língua regional           

mais falada.  

 

5.18 Guatemala  

País, colonizado pelos espanhóis, ganhou como herança o espanhol como língua           

oficial que é falada por 93% da população total guatemalteca. As línguas nativas são em               

grande maioria línguas maias que correm risco de extinção pela predominância do espanhol             

no território.  

Perseguidos pela população, os sobreviventes do genocídio ocorrido na guerra civil da            

Guatemala utilizam da Declaração dos Direitos Indígenas da ONU que protege no território o              

direito de manifestarem suas culturas. Além de garantir também seus direitos básicos como a              

propriedade e ao voto.  

No final da década de 80 o interesse em promover a cultura maia como patrimônio               

cultural foi ascendido pelo governo. Uma medida tomada foi promover as línguas maias com              

a criação da Academia de Lenguas Mayas que ensina a língua maia e capacita intérpretes de                

espanhol-maia.  

 

5.19 Índia  

Segundo a UNESCO, 197 línguas faladas no país estão correndo risco de extinção. O              

hindu é a língua mais falada no país contendo 40% falantes na população indiana e o país                 

possui 1652 línguas segundo o Censo da Índia de 1961.  
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A Índia acabou perdendo centenas de línguas por falta de apoio do governo, pela              

redução do número de pessoas que falam os idiomas, pela educação primária fraca em línguas               

locais e devido à migração de tribos de suas aldeias nativas. 

 

5.20 Indonésia  

A língua indonésia (Bahasa Indonesia) é o idioma oficial do país. Pertence à família              

das línguas malaio-polinésias, tendo sido adaptada e padronizada com base nos modelos da             

língua malaia e do neerlandês. Atualmente tem ocorrido uma grande expansão do inglês no              

país o que faz com que a língua oficial perca seus falantes ao longo do tempo. 

O legado linguístico da Indonésia está cada vez mais ameaçado, conforme números            

crescentes de famílias ricas e da classe média alta evitam as escolas públicas onde o               

indonésio continua sendo a língua principal, mas o inglês muitas vezes é mal ensinado. Em               

vez disso, elas recorrem a escolas privadas que se concentram no inglês e dedicam pouco               

tempo ao indonésio. 

O governo indonésio junto da comunidade e escolas criou um programa que tem             

como objetivo promover a diversidade linguística no país. Apesar disso, os esforços para             

preservar sua língua tem sido difícil. O Ministério da Educação, desde 2013, estabeleceu por              

lei a obrigatoriedade das escolas particulares de ensinar na língua oficial do país com o               

objetivo de preservar a língua Indonésia.  

 

5.21 Irã  

A atual República Islâmica do Irã/Irão, anteriormente conhecida com Pérsia, é um            

país que localiza -se na Ásia Ocidental. O Irã tem um longa história em domínio da arte,                 

música, arquitetura, poesia, filosofia e ideologias, como resultado disso, houve uma certa            

época em que a cultura iraniana tornou-se predominante no Oriente Médio, de tal forma que a                

língua persa era considerada a língua da intelectualidade durante a maior parte do segundo              

milênio.  
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A conquista islâmica do Império Sassânidia durante a primeira metade do século VII             

deu início a uma unificação das línguas árabe e persa. Por volta do século X, esta difusão                 

cultural indicava o desaparecimento do idioma persa nativo, pois muitos escritores, cientistas            

e acadêmicos persas preferiam escrever na língua do Alcorão (árabe). Esta situação levou             

Ferdusi a redigir o Shâh Nâmâ , o épico nacional iraniano, exclusivamente em persa, o que                

permitiu o forte ressurgimento da identidade nacional iraniana e é responsável, em parte, pela              

preservação da língua persa como língua independente.  

Nos dias de hoje a sociedade iraniana sofre uma grande opressão por parte do governo               

que visa preservar o ideal nacional, com isso, alguns líderes iranianos enxergam o aumento              

do islamismo xiita no Oriente Médio como meio de continuar a revolução. Sendo assim, o               

governo considera o cristianismo como uma influência ocidental que ameaça a identidade de             

seu povo, exercendo pressão violenta sobre os principais líderes do cristianismo, com a             

ameaça de punição com a pena de morte. 

 

5.22 Itália 

Localizada no sul da Europa Central ,antes de se tornar um estado- nação a “Itália”               

era formada por pequenos reino .Apesar de boa parte deles estar sobre domínios dos              

austríacos cada um possuía o seu próprio idioma e sua tradição. Em 1861 com a unificação                

dos reinos viu -se necessidade da escolha de um único idioma para facilitar a comunicação               

entre nação que estava a se formar, o dialeto que se falava em Florença foi escolhido para                 

ser o oficial. Por vários motivos esse foi o idioma escolhido,mas os principais eram que               

Florença era uma grande potência comercial da época e tinha um dos dialetos mais              

conhecidos  de toda Itália  

Atualmente é difícil saber quantas línguas ainda existem na Itália,pois cada cidade            

seja ela grande ou pequena possui seu um dialeto, é muito comum ouvir as pessoas               

misturarem dialetos durante a conversa.  
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5.23 Laos 

A República Democrática Popular do Laos é um país localizado no Sudeste Asiático             

que tem como língua oficial o lao ou laosiano. Entretanto, apenas metade da população tem               

essa língua como língua materna e essas pessoas vivem, em grande maioria, na capital ou em                

grandes províncias. Este fato se dá pelo grande número de diferentes idiomas existentes no              

território. Existem cerca de 84 línguas nativas que são faladas por minorias étnicas             

localizadas, principalmente, no interior do país. 

Na área do Sudeste Asiático movimentos para a educação multi-linguística para           

inserir as línguas não dominantes nas salas de aula estão crescendo cada vez mais.              

Movimento criado pelas Filipinas encontra dificuldades de ser aplicado no Laos pela falta de              

políticas inclusivas do governo que mantém a educação apenas com a língua oficial. 

Pelo país viver em um regime socialista, ele tem relações aproximadas com a China              

que influencia de forma considerável a vivência dos laosianos. Ações de aproximação entre             

os dois países contém o incentivo do crescimento do aprendizado do mandarim no cotidiano              

dos jovens laosianos que, em grande maioria, estão no mercado de trabalho. 

 

5.24 México 

Localizado na América do Norte, o México foi o berço de muitas civilizações, antes              

de ser colonizado pela Espanha. Logo, possui uma ampla variedade cultural, étnica e             

linguística. Atualmente, cerca de 66 idiomas indianos são falados por pequenos grupos            

existentes no país. 

 

5.25 Namíbia 

País africano, a Namíbia possui o inglês como língua oficial, herança de seus             

colonizadores. Apesar disso, a Namíbia é um país muito diverso quanto o que tange à               

linguagens. Existem 27 línguas faladas no território namibiano, entre essas 27, apenas 3             
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correm risco de extinção e 11 são línguas indígenas. Estima-se que cada namibiano fale entre               

duas e três línguas e que mais de 50% da população fale Oshiwambo, língua da família botus.  

O fato de haver um grande número de línguas faladas na Namíbia se dá pelo currículo                

escolar do país. Segundo o currículo nacional para a educação, 55.6% das horas dedicadas a               

linguagens devem ser dedicadas ao inglês, a língua oficial, e os outros 44.4% são dedicados a                

línguas locais e regionais. O currículo foi feito com o intuito de promover a diversidade               

linguística e, principalmente, promover o uso de línguas nativas.  

Nas áreas de cidade, línguas de outras partes do mundo são faladas no país. A língua                

portuguesa, após um memorando de entendimento com Portugal ter sido assinado em 2011.             

Isso fez com que a língua pudesse ser estudada nas escolas a partir do oitavo ano de                 

escolaridade. Além disso, o número de adultos interessados em aprender português cresceu            

drasticamente na Namíbia.  

Na Universidade de Namíbia foi criado um Centro de Aprendizado de Língua            

Portuguesa para facilitar o acesso ao aprendizado do idioma. Esse aumento de falantes de              

português também está relacionado ao fato do país fazer fronteiras com a Angola, país              

colonizado por Portugal que fala português.  

 

5.26 Nigéria 

Localizada na costa oeste da África, a Nigéria é o país mais populoso de seu               

continente e possui uma vasta diversidade linguística, étnica e cultural. Nela, cerca de 521              

línguas são faladas, sendo elas 510 vivas, 2 línguas sem falantes nativos e 9 línguas extintas. 

Pela colonização, o inglês se tornou a língua de comunicação oficial no país, pois o               

contato precisava ser estabelecido entre colonos e nativos e o povo da região possuía uma               

diversidade linguística que, em primeiro momento, se tornou uma barreira para o            

estabelecimento das atividades dos ingleses. Atualmente, embora o uso do inglês seja            

obrigatório em escolas, centros comerciais e eventos oficiais do país, grande parte da             
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população rural se comunica através de sua língua nativa e usam o inglês como segunda               

língua. 

 

5.27 Panamá 

Localizado na América Central e colonizado pelos espanhóis, o Panamá teve uma            

forte ligação com a Colômbia o que influenciou uma ampla diversidade cultural, linguística,             

étnica e religiosa. Grande parte da população panamenha é descendente de indígenas ou             

nativos, europeus, afro-caribenhos e imigrantes de todo o mundo.  

Embora o país tenha como idioma oficial o espanhol, tribos indígenas que vivem em              

áreas remotas e distantes dos grandes centros possuem seus próprios idiomas, dialetos e             

costumes. 

 

5.28 Peru  

 

Localizado na América do Sul, o Peru possui cerca de 44 línguas originárias como o               

Quéchua e o Aimará, duas das maiores línguas indígenas da América Latina. Dados oficiais              

do governo atestam que cerca de 4 milhões de peruanos fala algum idioma indígena, dentro               

de uma população total de 32 milhões de habitantes 

O Ministério da Cultura do país tem apoiado ações das comunidades que visam             

promover uma maior participação de falantes de idiomas locais. Além disso, o Ministério tem              

criado políticas que incentivam funcionários públicos a usarem e aprenderem o quéchua. 

Existem programas bilíngues que visam garantir às crianças a oportunidade de estudar            

com sua própria língua e com a língua oficial, o espanhol. Muitas das vezes, o aprendizado                

dessas crianças de matérias escolares em sua língua nativa traz resultados acadêmicos            

maiores do que se fossem aprendidas apenas em espanhol. 
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5.29 Sudão 

Localizado no nordeste do continente africano, o Sudão é o maior país do continente.              

Seu nome vem de uma expressão árabe bilãd al-sūdãn (Terra dos negros), na qual os               

geógrafos árabes medievais usavam para se referir a países africanos. Desde seus tempos de              

colônia até os dias de hoje, o Sudão é o lar de muito grupos étnicos, fazendo com que haja                   

uma grande interação entre tradições culturais da África e as do mundo mediterrâneo. Logo              

após sua independência, iniciou-se uma série de conflitos entre o governo muçulmano e             

guerrilheiros cristãos. Esse conflito se deu pois líderes do norte queriam impor a extensão              

vigorosa da lei e cultura islâmica por todo o país.  

O Sudão possui duas línguas oficiais, o inglês e o árabe literário. Estima-se que              

existam cerca de 144 línguas indígenas no Sudão e todas elas, embora sejam falados por uma                

minoria, são reconhecidas com línguas nacionais, pois são utilizadas pelas agências           

governamentais locais  para se comunicarem com os diversos grupos nativos da região. 

De acordo com pesquisadores, aproximadamente 17 idiomas correm riscos de serem           

extintos. 

 

5.30 Venezuela 

Localizada na costa norte da América do Sul,a Venezuela é um dos maiores países do               

continente. É um país multicultural e com diversas etnias. Além do espanhol, outras 40              

línguas são faladas na Venezuela.  

Após a construção da constituição de 1999 declarou o espanhol e diversas outras             

línguas indígenas como idiomas oficiais do país. 
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