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“Hay días que no sé lo que me pasa, 

Eu abro o meu Neruda e apago o sol…” 
(Vinicius de Moraes) 

 
 

A Constituição Federal do Brasil determina, logo no Título I, “Dos Princípios 

Fundamentais”, que o País “buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de 

nações”. Este objetivo é louvável, é paralelo a muitas outras resoluções similares havidas pelo 

Mundo, e é até obrigatório no atual processo de globalização, em que aquela nação que 

permanecer isolada, inexoravelmente será tragada no imobilismo de um isolamento estéril. 

Por outro lado, havemos de considerar que o Brasil não possui todos os vizinhos 

exatamente “companheiros” nesta jornada de integração tão ampla. Recentemente, o pleito 

brasileiro de pertencer ao Conselho de Segurança da ONU –naturalmente como membro 

permanente– deflagrou iradas manifestações de desaprovação por parte da Argentina2. Estes 

protestos de tal modo foram exacerbados que necessitaram da intervenção do próprio 

Governo norte-americano, que em tudo jamais foi exatamente “neutro” nas questões internas 

dos países latino-americanos, e contra quem se dirige precisamente a busca de integração 

latino-americana. 

O gesto do governo argentino foi apenas mais um movimento, entre muitos outros, 

que demonstram um calor despropositado nas relações bilaterais entre as duas maiores forças 

da América Latina. Vizinhos pacíficos há bastante tempo, a Argentina, ainda sob o jugo 

espanhol, foi beneficiada pelo Tratado de Santo Ildefonso de 1777. Finalmente a Convenção 

                                                 
1 Rua Sam Joám, 4, 2D, 15705-Santiago de Compostela (Galiza), Espanha; E-mail: phelena@jet.es 
2 Assim viu a recente questão a jornalista Cláudia Pires, da Folha de S. Paulo: “O impasse sobre quais países 

devem compor o novo Conselho de Segurança da ONU e que poderão ter direito a veto deve se arrastar até o 
final do ano, segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Felipe Lampreia (…), que esteve 
reunido ontem em Nova York com a secretária de Estado dos EUA, Madeleine Albright (…), e afirmou que 
‘há uma indecisão geral na ONU sobre quem seriam os novos membros’. Segundo o ministro brasileiro, a 
secretária de Estado evitou fazer comentários sobre qual dos países latino-americanos teria mais chance de 
conseguir uma cadeira. De acordo com o ministro, os EUA não querem interferir na decisão. Albright também 
teria negado que os EUA estão apoiando a candidatura da Argentina. Entre os países latino-americanos, a 
candidatura brasileira já tem apoio do Paraguai, da Venezuela e até do Chile, segundo o ministro. ‘Só 
Argentina e México que insistem em defender a vaga rotativa’” (“Vaga do Brasil vai seguir indefinida”, 27 de 
setembro de 1997). 
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de 4 de outubro de 1910 viria a esclarecer definitivamente as linhas do Tratado de 6 de 

outubro de 1898, e pacificaria as fronteiras da região. 

Se no campo territorial a paz esteve selada, não se deu o mesmo no campo econômico: 

as fronteiras dos dois países sempre mereceram, de parte a parte, um protecionismo ácido às 

próprias mercadorias, combatendo ponto a ponto, cada um a produção do outro. Com a 

recente instalação do Mercosul, unindo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, num processo 

semelhante (mas ainda atrasado em relação) ao ocorrido com a criação da União Européia, a 

Argentina tem-se empenhado em emitir declarações conflituosas, que não escondem uma 

beligerância atroz, desproporcionada e muitas vezes despropositada, tanto nos objetos quanto 

na extensão dos questionamentos, em que a recusa em apoiar o nome do Brasil ao Conselho 

de Segurança da ONU é somente mais uma cartada da vaidade ferida. 

Também com outros vizinhos existe beligerância no passado recente do segundo 

gigante sul-americano: além da Guerra das Malvinas, houve o conflito do Canal de Beagle, 

que pôs em risco a paz da região, e provoca animosidade nas relações de futuros parceiros do 

Mercosul. Assim, qualquer movimento diplomático da Argentina é sempre visto com 

ansiedade, como na ocasião desta notícia: 

“A concessão à Argentina, pelos EUA, do status de aliado preferencial provocou um 
deus-nos-acuda sobretudo no Chile, embora a embaixada americana em Santiago negue que o 
tratamento à Argentina, talvez prêmio a um aliado fiel, que mandou barcos à Guerra do Golfo, 
significará acesso automático a armamentos modernos. ‘A algum material de defesa sim’, 
admitiu um dos comunicados diplomáticos a respeito” (Newton Carlos, “Defesa volta à tona em 
região pacífica”, Folha de S. Paulo, 3 de setembro de 1997). 

 

Ora, o Brasil possui uma língua estabilizada, empregada normalmente em todo o seu 

território, muito embora inexista um plantejamento lingüístico mais denso elaborado por parte 

do Governo ou das instituições educacionais, e possui uma consciência de nacionalidade 

fixada bem antes dos argentinos ou de outro país latino-americano estabelecer a sua3. Os 

intelectuais brasileiros, devido à presença contundente do Governo americano intervindo nos 

assuntos internos dos países latino-americanos, neste século, invariavelmente apoiaram todos 

os gestos de união que implicasse a proteção comum, em defesa contra as atitudes 

dominadoras do “grande irmão do Norte”. Em pouco tempo, com o Mercosul atuando em 

todos os seus níveis, propiciando a circulação livre de pessoas, instalação de rádios, televisões 

e jornais, estaremos no interior de um amplo território “bilingüizado”, em que 

                                                 
3 Para esta questão, vide Palti, Elías José (1996), “Imaginación histórica e identidad nacional en Brasil y 

Argentina. Un estudio comparativo”, Revista Iberoamericana LXII, nº 174, enero-marzo, 47-69. 
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inevitavelmente veremos reproduzidas no campo lingüístico as hostilidades que hoje 

assistimos no campo comercial ou no político. 

A marcante despreocupação brasileira quanto ao seu espaço lingüístico deve-se em 

parte à inexistência de “guerras lingüísticas” em seu território, que ameace a língua principal, 

o português –mas sobretudo o que mais contribui para embotar a visão brasileira é a 

preocupação com a estabilização da economia, necessária para achegar-se ao “concerto das 

grandes nações”, a concentrar toda a atenção e sangue do País, nas últimas décadas. O perigo 

da “bilingüização castelhanizante” adentra, sem fazer-se perceber, pela porta principal das 

preocupações brasílicas que é a economia4, agindo num movimento lento mas crescente, 

observado nas páginas de jornais e revistas especializadas.  

A aproximação econômica, apostam os especialistas, levará a uma aproximação 

lingüística que implicará uma intersecção de cultura, ocasionando, paulatinamente, o 

aprofundamento de um conflito cultural. Diz Sílvio Elia que “as línguas são produto e veículo 

das culturas; e contato de culturas é, ipso facto, contato de línguas. Na interpenetração das 

culturas, o que se dá normalmente é a absorção da cultura superior pela inferior” (Elia, 1979: 

15). Recentemente o Presidente da Academia de Letras da França, Maurice Druon, 

mencionou, em discurso, que “se for organizada uma união entre as nações de língua 

portuguesa e espanhola, a latinidade pesará tanto quanto a anglofonia”, concluindo que “as 

grandes línguas se transformam em realidades geopolíticas e, talvez aí, estejam as premissas 

de uma nova ordem mundial, tão ansiada”5. A questão que se apresenta palpitante é a 

eminente situação de, sabedores de existir uma “quase rejeição” do brasileiro à sua língua, 

embora normalizada, será possível dar-se uma hegemonia do castelhano sobre o português, e 

venha a se configurar, inevitavelmente, após um médio prazo, um imparável esmagamento do 

próprio idioma, de forma paralela à que houve com o advento da União Ibérica6. 

Torna-se complicado, ao brasileiro médio, constatar que o norte-americano não será o 

principal rival do Brasil, no campo cultural, mas sim o serão fundamentalmente nossos 

“irmãos de latinidade”. O brasileiro se recusa a despir-se de seu ideal romântico, fruto de 

leituras e ideologias que faziam parte de um momento da agressividade norte-americana 

imparável, no passado recente, no qual o contexto era adverso a uma Latino-América como 

um todo. 

                                                 
4 Vide “España consigue el liderazgo europeo en Latinoamérica”, El Economista, 22 de marzo 1997, 30-31. 
5 Revista Brasil Europa Magazine 52, março/abril,1997, 8. 
6 Vide Vásquez Cuesta, P. (1986: 150-152). 
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Lago Burnett (1976: 15-27) percebeu que o brasileiro não suporta usar a própria 

língua7, fazendo recair sua preferência na língua inglesa, que nas três últimas décadas 

desbancou completamente o francês, e se instalou, nas escolas e na preferência do povo, como 

“segundo idioma” do País. No entanto, por ser uma língua não românica, com uma estrutura 

bastante diferente da estrutura do português, o inglês vem-se deparando com dificuldades, 

num Brasil com um tão propalado grau de injustiça social, e dificilmente se converteria em 

segunda língua, numa situação de equilíbrio, na ampla faixa da classe mais desfavorecida. Já a 

língua espanhola, devido também à ingenuidade com que os brasileiros recebem-na e acatam 

os dizeres dos “irmãos da latinidade”, possui muito mais condições de se instalar no seio da 

população –porque mesmo os intelectuais favorecem esta abertura de fronteiras. 

Um bom exemplo desta ingenuidade dos intelectuais brasileiros, que muitas vezes não 

percebem que o desprezo à própria língua e a simpatia à língua alheia pode levar, com o 

tempo, a quebrar a unidade lingüística do povo brasileiro, acarretando com isso um novo 

problema de resultados ainda imprecisos, mas bastante prejudiciais, encontramos no 

cancioneiro popular: os grandes autores não se negam a abrir as portas da cultura brasileira ao 

idioma dos “irmãos latinos”. Mesmo Milton Nascimento e Chico Buarque de Hollanda, dois 

dos compositores que mais contribuíram à dignificação da língua, com suas letras construídas 

com apuro de artesão minimalista, e que possuem uma apurada visão da realidade social, 

favorecem a divulgação da “beleza” e da “propriedade política” que comporta a aceitação do 

idioma espanhol. Veja-se este exemplo, neste trecho bilíngüe, de uma canção que se chama 

precisamente Canción por la unidad latinoamericana: 

“El nacimiento del mundo 
se aplazó por un instante, 
fué un breve lapso del tiempo 
del Universo un segundo 
........................................ 
A História é um carro alegre 
Cheio de um povo contente 
Que atropela indiferente 
todo aquele que a negue”. 

 

Tirante a excelente qualidade poética da letra (e da melodia), que sem dúvida possui 

uma pujante carga emocional e política, fica evidenciada ao mesmo tempo a ingenuidade de 

divulgar lado a lado línguas que desde a sua origem na Península Ibérica comportaram-se 

impacientemente, numa situação conflituosa de tal extensão que ainda hoje há restos desta 

                                                 
7 “O brasileiro não suporta a sua língua. Se lhe fosse permitido escolher, preferiria qualquer outro idioma, até 

mesmo o sânscrito, o latim, o hebraico, o iídiche, o patoá, o banto …” 
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confrontação8, esmagando comunidades, que ainda não se libertaram do jugo da 

“bilingüização” castelhanizante. 

O brasileiro parece não se haver dado conta de que o primeiro compromisso cultural 

que possui é com os países de língua portuguesa, e não exatamente com uma latinidade que 

lhe podem trazer todas as dificuldades de um espaço de bilingüismo esmagador da identidade 

do País. Benjamin Abdala Junior (1989: 25-26) assim observa o espaço sócio-político das 

literaturas de língua portuguesa, construídos ainda incipientemente: 

“Nessa situação político-cultural que aproxima as literaturas de ênfase social em 
português, o dominante dialético aponta para a nacionalidade, quer consideremos essa 
polaridade interno/externo, diante do nosso sistema literário, ou as interações desse último com 
as dos outros sistemas ou macrossistemas”. 

 

Enquanto se desenvolve um pensamento que apregoa a necessidade da interação entre 

as diversas literaturas de expressão portuguesa, o Governo e as autoridades educacionais 

brasileiras vão cedendo terreno à invasão da língua alheia. É espantoso constatar que o Brasil, 

país que agrega cento e sessenta milhões de pessoas, não se preocupou ainda com a questão 

da planificação lingüística de forma mais conectada com a nova ordem mundial, estando, 

inclusive, na ignorância da pormenorizada consciência do conjunto das variantes faladas no 

seu território. Essa quase alienação quanto à língua falada em parte deve-se à certeza de que 

há uma expressiva maioria da população monolíngüe em português, tendo cada região do País 

algumas variantes e expressões locais que não prejudicam o entendimento mútuo. Não existe 

um atlas lingüístico geral do Brasil, denotando certa despreocupação daqueles que deveriam 

velar pelo conhecimento da língua, além de inexistir um acompanhamento severo dos 

fenômenos lingüísticos que ocorreram e ocorrerão9, neste verdadeiro mar de sargaços que é a 

polifacética formação multiétnica da brasilidade. Esse comportamento –tão brasileiro, diriam 

alguns– parece estar lastreado na idéia de que a língua que falamos brotou da terra, numa 

ingenuidade alarmante, desconhecendo-se por completo, nas escolas e nas universidades, os 

problemas que uma desplanificação lingüística possa acarretar com o tempo. 

                                                 
8 Por exemplo, no século passado, rendendo-se a escolhas ortográficas que escolheu uma grafia que 

“preservasse” a pronúncia castelhana, trazendo o conflito até nossos dias: Don Juan A. Saco Arce (Gramática 
Gallega, Imprenta Lugo, 1868). E, contemporaneamente, uma visão do lado do oprimido: Xosé Manuel Beiras 
Torrado (“Presente e futuro da Galiza: Unha política galega do Estado”, Agália 47, 1996, 321-333). 

9 A despeito de haver atlas Lingüísticos parciais, como os da Paraíba (Maria do Socorro de Aragão & Cléusa de 
Menezes, Brasília, UFPB/CNPq), do Paraná (Tese de Doutoramento Inédita, Assis, UNESP), o Atlas Prévio 
dos Falares Baianos (Nelson Rossi et alii, 1963, Rio de Janeiro, MEC/Instituto Nacional do Livro), etc., dizem 
Basílio Agostini & Odete Pereira da Silva Menon sobre a questão: “Sendo o Brasil um país de extensão 
territorial considerável, registra-se uma diversidade lingüística territorial ainda não estudada em profundidade. 
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Parece que os lingüistas brasileiros ainda não perceberam a ameaça que o Mercosul 

representa em termos lingüísticos, seja quanto à aquisição de uma nova língua, seja pela 

irreparável perda desse espaço até então monolíngüe. É possível que essa inconsciência com 

um elemento tão importante à identidade nacional seja decorrente da vinculação direta do 

Mercosul a questões econômicas, primordialmente, que tanto oprimem o povo brasileiro, mas 

também será fruto da “inocência tupiniquim” em relação ao que significa uma língua forte no 

contexto atual, em que até os Estados Unidos criam embaraços ao bilingüismo, sentindo que 

este problema mundial é-lhe uma ameaça frontal. 

A vinculação do Brasil ao projeto do Mercosul propiciou a implantação do espanhol 

como língua estrangeira privilegiada, e propagou cursos de espanhol por todo o País. Ou seja, 

houve uma grande receptividade, quase hipnótica, da sociedade ao Mercado Comum do Cone 

Sul, sem profundas reflexões sobre o processo lingüístico que se seguirá à quebra total de 

fronteiras. Essa receptividade irracional é apenas um reflexo dos interesses estabelecidos pela 

nova política econômica internacional do Brasil em relação aos seus antigos “vizinhos”, onde 

a intenção do Brasil é (assim como a dos seus irmãos hispanos) abocanhar uma fatia do 

mercado de trabalho emergente com a liberalização das fronteiras e livre trânsito de pessoas, e 

principalmente aumentar o comércio regional introduzindo seus produtos nos demais países. 

Pensa-se que a presença do espanhol como segunda língua poderá favorecer a penetração 

econômica e também lingüística do Brasil nesses mercados. Pouco se questiona que poderá 

dar-se o contrário. O Brasil pode perder a corrida do mercado, a vantajosa posição de 

território hegemônico lingüisticamente, e inclusive a própria unidade nacional, como Nação 

dotada de propósitos comuns, pulverizando-se em pequenas comunidades conflitivas. 

É preocupante perceber que, enquanto o Brasil em todos os setores se adapta ao novo 

mercado, mais propriamente na Educação, os seus sócios no Mercosul ainda não implantaram 

o português como língua estrangeira nos currículos escolares, contrariando a reciprocidade 

que deve existir entre os países participantes desse novo contexto político. Estranho mesmo é 

a inércia e o silêncio das próprias autoridades brasileiras responsáveis pela Educação, que 

parecem estar “encantadas pelo canto da sereia” e ainda não exigiram mais rapidez no 

cumprimento do princípio da reciprocidade na implantação da língua portuguesa nos 

currículos dos países-membros do Mercosul. Mas issso não é o problema maior. O problema 

maior é a falta de percepção e sintonia com as questões mundiais para a análise do que ocorre 

em terras próprias. 

                                                                                                                                                         
Não se dispõe de descrições de todas as variedades de português do Brasil…” (Revista de Letras 43, UFPR, 
Curitiba, 1994). 
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Este pensamento não pretende ser parte do discurso contra a tão em voga globalização 

ou contra o Mercado Comum do Brasil com seus sócios nem mesmo contra a língua 

espanhola. Aflige perceber a existência de flancos tão clamorosos, presentes em decorrência 

do destrato dirigido ao idioma falado, podendo permitir a perda da identidade maior e o maior 

fator de homogeneidade cultural do País, que é a língua portuguesa. 

Perdeu-se a consciência da dificuldade na preservação de uma língua falada, mesmo 

com a chegada de povos variados, de diversa origem, vindos de todos os cantos do Planeta. 

Isto decorre da própria subconsideração do elemento português, invariavelmente tripudiado 

por gostosas anedotas de brasileiros, do qual sempre desejou-se emancipar, desde os idos da 

independência do País (1822) até bem avançado o nosso século. Mário de Andrade (1942: 

244) já revoltava-se contra esta atitude “modernista” do começo do século: 

“O espírito modernista reconheceu que si vivíamos já de nossa realidade brasileira, 
carecia reverificar nosso instrumento de trabalho para que nos expressássemos como identidade. 
Inventou-se do dia prà noite a fabulíssima ‘língua brasileira’” (sic). 

 

Obviamente não venceram os apóstatas do separatismo lingüístico, porque um 

ilhamento cultural somente acarretaria perdas, num processo de reducionismo da bagagem 

histórica que levaria inexoravelmente ao abandono (precoce) da língua, pelo idioma de outro 

dentre os diversos povos formadores da atual nação brasileira. 

Hoje há uma constante revolta contra os movimentos dos Estados Unidos na procura 

de impedir o avanço dos acordos que desembocarão no Mercosul, buscando inclusive 

paralisar a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), com base neste anti-

americanismo renitente: 

“Vamos deixar as evasivas de lado. Se for implementada o acordo com o figurino 
proposto pelos EUA, a Alca transformará o Brasil e o resto da América em uma extensão do 
espaço [norte-] americano. Representará uma grande perda de soberania e autonomia para o 
Brasil. Inviabilizará definitivamente a formulação de um projeto nacional de desenvolvimento” 
(Paulo Nogueira Batista Jr., 1997). 

 

A preocupação com o gigante americano impede o Brasil de observar os lentos passos 

da onda espanholista que se aproxima. Há uma espécie de romanticismo no espírito do 

brasileiro, embalado pelo pensamento das “décadas de chumbo”, que crê numa irmandade 

latino-americana, corrente muito em voga desde a tomada de Cuba pelos revolucionários de 

Che Guevara e Fidel Castro –os quais efetivamente salvaram o País da satelitização norte-

americana. O sentimento de irmandade, ou “hermandad”, ainda muito vivo, inviabiliza uma 

visão mais crítica desde uma postura de brasileiros face às investidas do imperialismo 

lingüístico espanhol, que nesses tempos tornou-se demasiado penetrante, dada a abertura do 
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governo brasileiro aos investimentos estrangeiros, sendo preferenciais os ex-colonizadores de 

nossos vizinhos. 

Desprovida de sentido mais alerta é a atitude de temor aos americanos, quando o 

maior rival da unidade lingüístico-cultural mora ao nosso lado… Os “formadores de opinião” 

recusam-se a verificar nossas vantagens, frente a outros fatores, hiperdimensionando a 

variável econômica: 

“O que é mais subdesevolvimento: aderir à superioridade do outro ou negá-la sem 
dispor dos meios práticos para tanto? Somente quando os termos desse dilema se dissolverem, 
deixando de fazer sentido, é que se poderá afirmar que o subdesevolvimento terá sido superado, 
quando já não houver fraquezas a compensar, nem medos a esconder sob bravatas. Até lá, temos 
de conviver com as contradições próprias da inferioridade” (Otávio Frias Filho, 1997). 

“Que sirva de consolo o fato de que as teorias raciais estão desmoralizadas e mesmo a 
idéia de identidade nacional está em declínio. Nenhum povo é intrinsicamente melhor ou sequer 
diferente de qualquer outro. Mais do que isso, cada povo paga um preço sempre elevado pelas 
opções que faz ou é levado a fazer” (Idem). 

 

Neste compasso, fazendo eco às preferências alienadoras da inteligentsia nacional, 

auxiliam e aprofundam a criação do fosso cultural das possibilidades de uma posição 

privilegiada no seio de uma Comunidade dos Países de Língua Portuguesa os discursos da 

“americanização”, o próprio governo dos EUA, que prefere um Brasil contido nas fronteiras 

de sua própria vizinhança, sem vôos mais audaciosos: 

“Os Estados Unidos vêem com bons olhos todos os esforços para que haja aproximação 
entre os países do nosso hemisfério, em especial a liderança brasileira nesses esforços. A aliança 
entre Brasil e Argentina é estratégica para a cooperação em todos os sentidos” (Bill Clinton, em 
discurso proferido no Brasil, no dia 15 de outubro de 1997). 

 
Esse tipo de discurso apodera-se da mistificação da economia “globalizada”, dos 

problemas conjunturais do processo de equilíbrio econômico brasileiro, da predileção dos 

jornalistas em destacar a (verdadeira!) injustiça social –mas expurgando uma necessária 

preocupação com a cultura brasileira, com uma nada desprezável liderança frente a países do 

antigo Terceiro Mundo, um papel que cumpria o Brasil, muito mais amplamente, quando sua 

economia se encontrava bem mais fragilizada. Assim, continua o Presidente americano: 

“Sabemos que nenhum país encontrou a fórmula ideal para se integrar à economia 
global, ao mesmo tempo, preservar e fortalecer o contrato social. A globalização é um processo 
irreversível e o protecionismo só piora as coisas. Nós não podemos voltar atrás nessas 
mudanças, mas temos de dominar sua força para que todos nós a aproveitemos, para que todos 
os benefícios sejam distribuídos e as responsabilidades compartilhadas” (Idem). 

 
E o discurso alienizante alcança enfim a questão educacional e cultural –mas pela 

porta dos fundos, para mascarar a principal questão, um problema que os próprios EUA não 

conseguem vencer no interior de suas próprias fronteiras, criando leis fortemente repressoras, 
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em proteção ao seu mercado e à sua cultura, como é notório, e pregando um liberalismo que 

eles mesmo não praticam: 

“A nova educação e as novas tecnologias irão levar nossos dois países à frente, mas nós 
só vamos realmente progredir mais se mantivermos nossos velhos e antigos valores. Nosos 
países têm sempre os braços abertos para pessoas do mundo inteiro. Uma de nossas principais 
forças é trabalhar juntos, viver juntos e aprender juntos, independentemente de diferenças de 
raça, religião e etnia” (Idem) 

“Nossos países compartilham a visão de um futuro em que as crianças tenham ensino de 
qualidade, nossos povos possam aproveitar os benefícios da tecnologia, sociedades integradas 
em livres mercados criem novas oportunidades para todos, protegendo suas liberdades. É esse 
futuro que trabalhamos para construir, e, juntos, estou certo de que teremos êxito” (Idem). 

 

Não conseguem os Estados Unidos, no entanto, disfarçar a preocupação que causaria 

no Gigante Americano a participação ativa do Brasil perante seu meio cultural, liderando uma 

vinculação efetiva que o unisse, por exemplo, a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé & Príncipe, e, por que não?, direcionando uma ampliação 

do inter-relacionamento comercial, buscando a Galiza, na Espanha, ou a Itália, a Alemanha ou 

o Japão10. 

Darcy Ribeiro, o maior antropólogo brasileiro, em que pese sua controvertida 

contribuição à política educacional, já previa este movimento da brasilidade, frente aos 

elementos formadores de sua nacionalidade, desprezando-os aos poucos: 

“É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais 
pela percepção de estranheza que provocava no lusitano, do que por sua identificação como 
membro das comunidades socioculturais novas, porventura também porque desejoso de 
remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas” (Ribeiro, 1996: 127). 

 

Os discursos que ignoram o passado cultural, que relegam a vantagem da estabilidade 

lingüística a um segundo plano, que exaltam a economização das discussões da planificação 

nacional, desconhecem, ou quando menos minimizam, as dificuldades vividas pelos 

brasileiros para atingirem essa meta do monolingüismo. D’Amaral apresenta uma amostra da 

situação moderna; em seguida veremos como Darcy Ribeiro se refere ao momento do 

“rompimento”, que levou o Brasil a esta solidez idiomática hoje desprestigiada e ameaçada: 

“O pouco interesse pelo português radicava, essencialmente, nas escassas possibilidades 
de trabalho com essa língua que o mercado de trabalho oferecia, na idéia, aliás errada, de que 
um falante do castelhano domina facilmente a comunicação em português e, finalmente, num 
imaginário da língua portuguesa que se associava a uma língua de pobres e incultos –não 
esqueçamos a rivalidade existente entre Argentina e Brasil, que levou muito os argentinos, 

                                                 
10 A Galiza, culturalmente, como matriz da língua portuguesa, os demais países porque são tributários de grandes 

contingentes populacionais. Acredita-se que 25 milhões de brasileiros sejam descendentes de italianos. Há 
numerosíssimas comunidades japonesas por todo o País. A Alemanha, atualmente, é a maior parceira 
comercial do Brasil –exceção feita aos próprios Estados Unidos… 
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porque possuidores de uma sociedade socialmente mais equilibrada e de uma importante 
metrópole cultural, e Buenos Aires a menosprezar os seus vizinhos” (D’Amaral: 1995). 

“Contribuiu, além disso, a postura ‘portuguesa’ dos luso-brasileiros do extremo sul 
frente à postura ‘castelhana’ dos hispano-americanos com que se defrontavam, fixando uma 
identificação étnica tanto mais profunda porque permanentemente posta à prova. Esta auto-
identificação se vê reforçada mais ainda porque, estando associada às disputas hegemônicas das 
suas metrópoles, compelia cada estancieiro não só a definir-se claramente por uma ou outra 
como também, definida sua identidade, defender a bandeira respectiva, fazendo da estância sua 
trincheira” (Ribeiro, 1996: 129). 

 

O confronto lingüístico, no entanto, como se viu, já está nas ruas, antes de consagrada 

a quebra das fronteiras políticas. Justamente preocupações de natureza econômica favorecem, 

de parte a parte, este início tumultuado de buscas recíprocas, seja por um lado pela ingênua 

desplanificação do Brasil (a Argentina possui na Espanha um bom professor), seja por outro 

pela necessidade comunicacional de adequação do mercado. Um estudioso português já 

verifica essa movimentação em 1995: 

“Com a entrada em vigor dos acordos do Mercosul, que tornam o português como sua 
língua oficial e com a obrigatoriedade de ser ensinado nos países de língua castelhana –
Argentina, Uruguai e Paraguai– o português na Argentina é objeto de um grande interesse, não 
só por parte dos empresários que necessitam dele para os seus negócios com o Brasil, mas 
também pela população em geral que já o encara como língua importante, nomeadamente para o 
processo de integração que se procura desenvolver” (D’Amaral, 1995). 

 
O Brasil é uma nacionalidade de idioma de conformação “nova”, não ganhou 

maturidade suficiente para entregar-se a aventuras bilíngües, não possui fortaleza no horizonte 

de sua consciência lingüística11, precisa de uma planificação que garanta a proteção do 

patrimônio idiomático e que catapulte a potencialização de sua economia, de sua contribuição 

étnica, ao conjunto da população mundial. Esta neo-lusitanização foi muito interessantemente 

representada pelo (mesmo) Chico Buarque de Hollanda, em sua canção Fado tropical, em que 

revela-se um ideal (de 1972/1973) já praticamente suprimido da consciência brasileira, pelos 

anos de ditadura, ou mesmo tanto pela ideologia americanista como pela sua contrapartida 

anti-americanista: 

“Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um império colonial” 

                                                 
11 Pedro M. Garcez apresenta esta visão do brasileiro Sílvio Elia, quanto ao português pelo mundo, depois de 

haver ficada esquecida a Galiza, entregue à castelhanização: “The Brazilian sociolinguist Elia distinguishes 
five stages of Portuguese geolinguistic spread: old (Portugal), new (Brazil), very new (The PALOP), lost (Goa, 
Macao, and East Timor) and dispersed (immigrant communities). The taxonomy points to the diversity of the 
Lusophone World, disallowing a definition of speech community that would suit all five areas. For the present 
purposes, the seven countries that have Portuguese as their official language shall be considered as the 
Portuguese language community” (“The Desatable 1990. Luso Brazilian Ortographic Accord”, Language 
Problems & Language Planning 19/2, 1995). 
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Parece óbvio que o discurso brasileiro hodierno, quanto ao planejamento lingüístico, é 

absolutamente ingênuo e desinformado quanto a uma visão mais equilibrada do confronto 

língua portuguesa versus língua espanhola, e se encaminha de maneira inequívoca a uma 

entrega volumosa das vantagens da normalização lingüística do povo brasileiro. Darcy 

Ribeiro (1995: 454) assim apresenta o quadro de um futuro “glorioso” de unificação política, 

ao final de seu último livro, publicado às vésperas de sua morte: 

“Nosso destino é nos unificarmos com todos os latino-americanos, por nossa oposição 
comum ao mesmo antagonista, que é a América anglo-saxônica, para fundarmos, tal como 
ocorre na comunidade européia, a Nação Latino-Americana sonhada por Bolívar. Hoje somos 
500 milhões, amanhã seremos 1 bilhão. Vale dizer, um contingente humano com magnitude 
suficiente para encarnar a latinidade em face dos blocos chineses, eslavos, árabes e neo-
britânicos na humanidade futura”. 

 

Nem é preciso recordar que, “tal como ocorre na comunidade européia”, podemos 

estar diante de um grave problema lingüístico, devido à desatenção dos estudiosos do Brasil 

de hoje. Não pode o País esquecer as lições do passado, como neste trecho, num retrato que 

pode muito bem anteceder uma difícil recuperação de seu patrimônio, ameaçado de ficar 

disperso neste entrechoque cultural, tal qual ocorreu um dia com a União Ibérica: 

“Resultava tão díficil de erradicar o complexo de inferioridade lingüística que tinha 
produzido no povo português a anexação subordinado à monarquia espanhola durante sessenta 
anos que em 1659, quase vinte anos depois de se ter recuperado a independência política, João 
de Medeiros Correia, no prólogo do Perfeito Soldado e Política Militar, pede desculpa aos seus 
compatriotas por utilizar o próprio idoma: ‘e vai em língua materna porque escrevo só para os 
nossos portugueses, de que se compõe o nosso felicíssimo Exército’” (Vásquez Cuesta, 1986: 
151). 
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