
Língua portuguesa fará parte de programa da ONU  
 
O programa da Organização das Nações Unidas (ONU) que permitirá a tradução simultânea de 
textos para 14 idiomas vai contar com a Língua Portuguesa. A introdução do Português no projeto 
foi discutida hoje, 26, em Paris, França, pelo ministro da Educação, Cristovam Buarque, com o 
cientista brasileiro Tarcísio Della Senta, que está desenvolvendo o projeto a convite da ONU.  
 
“Com esse projeto, o aluno pode morar no Brasil e estudar em uma universidade estrangeira sem 
a obrigatoriedade do conhecimento da língua do país”, observou o ministro, durante o encontro 
com o cientista que há 20 anos mora fora do Brasil. O programa, que será lançado em dezembro, 
no Egito, preserva o idioma local, proporciona uma linguagem universal e consolida as 
universidades abertas.  
 
O ministro também esteve hoje com o ex-secretário-geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali, atual 
vice-presidente do Centre Sud, organização que visa a estimular o diálogo entre os países do 
Hemisfério Sul, da qual Cristovam Buarque é um dos sete conselheiros. O ministro acertou com 
Boutros-Ghali detalhes de sua participação na conferência sobre políticas públicas para erradicar a 
pobreza mundial, que será realizada em março de 2004, no Brasil. Boutros disse a Buarque que o 
Programa Bolsa-Escola será um dos projetos em pauta, em função do seu grande alcance social.  
 
O ministro reuniu-se ainda com o diretor do Instituto de Ciências Políticas de Paris, Richard 
Descoings. Eles acertaram a realização de um seminário para analisar os rumos do Brasil e um 
intercâmbio de professores para cursos de curta duração.  
 
No final do dia, Cristovam visitou a Casa do Brasil, sediada na Cidade Universitária de Paris, onde 
se reuniu com cerca de 50 bolsistas brasileiros para discutir os atuais valores das bolsas de 
estudos de pós-graduação e a participação deles em programas sociais quando retornarem ao 
País.  
 
Cristovam Buarque volta ao Brasil neste sábado, depois de ter participado da Conferência Mundial 
de Educação Superior + 5, promovida pela Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco). 
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