
egundo dados da Wikipédia, o português é a 
quinta língua no mundo em número de fa
lantes (somos mais de 270 milhões), a ter

ceira no hemisfério ocidental e a primeira no he
misfério sul. Diferentemente do chinês, a língua 
mais falada, que se concentra na China, o portu
guês é falado oficialmente em oito países e mais 
algumas regiões autônomas, como Goa e Macau. 
Portugal já foi a sede de um dos maiores impérios 
coloniais da história, e o Brasil já é considerado a 
sexta maior economia do mundo. 

Língua pátria de alguns dos mais ilustres autores 
da literatura mundial, como Camões, Pessoa, Ma
chado, Drummond, Jorge Amado, Saramago e Pau
lo Coelho, nosso idioma está presente em produtos 
midiáticos que fazem sucesso mundo afora, como a 
música popular e as telenovelas brasileiras. Sem falar 
da projeção do nosso carnaval e futebol. O português 
é, ainda, língua oficial da União Europeia, do Mer-
cosul e de alguns organismos internacionais. 

Atualmente, com a crise do euro e o espantoso 
crescimento econômico brasileiro, já há na Euro
pa e nos Estados Unidos mais turistas falando por
tuguês do que espanhol, francês ou italiano. Ape
sar de tudo isso, manuais de produtos estrangeiros 
raramente trazem instruções em português, assim 
como museus e atrações turísticas do exterior quase 
nunca dispõem de folhetos ou audioguias em nossa 
língua. Curiosamente, esses locais oferecem mate
rial em línguas muito menos difundidas, como ho
landês, polonês, russo, coreano... 
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mo dizer "obra mestra" no lugar de 
"obra-prima" por equivocada analo
gia com o espanhol obra maestra. 

Além de tudo, vemos pouco en
gajamento dos governos português e 
brasileiro em exigir respeito por nossa 
língua. O ensino de castelhano é obri
gatório nas escolas brasileiras, mas o 
de português não o é na maioria dos 
países hispânicos. Comerciais produ
zidos no exterior, alguns falados e es
critos em inglês, passam impunemen
te em nossa televisão, para desespero e 
desemprego de nossos publicitários. 

Exigências 
No afã de exportarmos nossos 

produtos (em tempos de globaliza
ção exportar é o que importa), cum
primos as exigências de nossos clien
tes externos, inclusive vertendo pa
ra suas línguas todas as informações 
respectivas, mas não temos a mesma 
exigência em relação ao que impor
tamos. Alguns manuais de instruções 
em português redigidos por chineses 
são um verdadeiro desacato. 

Parece que nosso complexo de v i -
ra-latas, de que falava Nelson Rodri
gues, nos faz crer que nosso idioma é 
de fato inferior e que bonito mesmo 
é falar inglês. (Houve até um presi
dente brasileiro, de triste memória, 
que discursou em inglês na O N U pa
ra demonstrar sua erudição - e nos
sa subserviência.) Em resumo, pare
ce que o grande azar do português é 
ter um vizinho, aqui e na Europa, ir
mão muito próximo, embora não tão 
parecido, chamado espanhol. Irmão 
de maior prestígio, espécie de irmão 
mais velho que sufoca a emancipação 
do caçula, nessa família de muitos ir
mãos chamada latinidade. 

termos opacos para nós, sem falar nos 
falsos cognatos, palavras de igual gra
fia mas de significados diversos (co
mo confundir "copo" com "latrina", 
já que "vaso" significa uma coisa nu
ma língua e outra coisa na outra). 

Além disso, as grandes divergên
cias fonéticas tornam o castelhano 
por vezes incompreensível. De cer
ta forma, o italiano, irmão mais dis
tante do português, chega a ser mais 
inteligível que o espanhol. É que os 
falantes desta língua omitem ou en
fraquecem muitas consoantes e têm 

Na verdade, o Brasil e sua cultura 
só vêm se tornando populares no res
to do mundo há pouco mais de uma 
década. Por isso, muitos estrangeiros 
já sabem que aqui não se diz muchas 
gradas nem buenos dias, mas seu co
nhecimento sobre nossa língua não 
vai muito além disso. É patético ver 
um estrangeiro esforçando-se por fa
lar português misturando espanho-
lismos e pseudoespanholismos, em 
grande parte deduzidos da suposta se
melhança entre os dois idiomas, co-
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 7, n. 77, p. 56-57, mar. 2012.




