
1

“ A não ser que a língua não 

tenha nacionalidade”
(N. Júdice): 

o poder da língua, a língua como poder.

Sílvia Melo Pfeifer
Coordenadora do Ensino Português na Alemanha

[Instituto Camões / Embaixada de Portugal em Berlim]

Dia Internacional da Língua Portuguesa – Embaixada de Portugal em Berlim
7 de maio de 2012 

Painel temático: “ A Língua Portuguesa na atualidade: um olhar multicultural sobre a Lusofonia”

“ A língua portuguesa plural fica sempre mais 

bonita, parece um sonho esculpido com os modos e 

as cores do arco-íris.” (Ondjaki, escritor angolano)
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A LP dá a volta ao mundo

• Os dois sentidos de “dar a volta” ao mundo:

– sentido geográfico : estar presente em diferentes espaços 
mundiais – a LP como elo de ligação;

– sentido transformador : a LP como elo de integração.
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Ligações e integrações em LP

Língua-amor

llllínguanguanguangua----comunicacomunicacomunicacomunicaçãoooo

língua-comércio

língua-política

língua-religião

llllíííínguanguanguangua����culturaculturaculturacultura

língua-educação

llllínguanguanguangua----diversdiversdiversdiversãoooo

llllíííínguanguanguangua----passerellepasserellepasserellepasserelle



3

Algumas provocações

“A lusofonia é, simultaneamente, mais, e menos, do que o conjunto 
dos países onde se fala português. É mais , porque inclui os 
imigrantes lusófonos, cujo número, em países como os Estados 
Unidos, a França ou a África do Sul [ou a Alemanha , 
acrescentamos nós aqui!!!], ultrapassa até, por exemplo, a 
população do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Inclui ainda 
fragmentos dispersos de populações de matriz portuguesa, que, 
não obstante o isolamento, continuam a falar português desde o 
berço, como acontece em Diu. É menos , porque em alguns dos 
países de língua portuguesa, como em Timor ou em 
Moçambique, só uma reduzida percentagem da população se 
comunica em português. Importa ainda referir que em todos os 
países de língua portuguesa, incluindo em Portugal, se falam 
outras línguas nacionais.” (Agualusa, 2005).

O que quer, o que 
pode esta língua?

espaço estratégico e 
económico

O que quer, o que 
podem os seus 
falantes?

espaço cognitivo e identitário
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O que quer, o que pode esta 
língua? 

Poder estratégico e económico da 
Lusofonia

• O número mágico da Lusofonia: cerca de 200 
milhões de falantes ;

País População

Angola 57,600 (30%)

Brasil 163,000,000

Cabo Verde 14,800

Guiné-bissau 198,000

Moçambique 35,000 (27%)

Portugal 10,000,000

São Tomé e 
Príncipe

2,580

Timor-leste 15% dos 1.066.582 
habitantes (censo 
de 2010)

• Os países do BRIC: Brasil, 
Russia, Índia e China.

• O valor económico da Língua.
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O que podemos nós com esta 
língua?

Poder cognitivo e afectivo da Lusofonia

Poder cognitivo – a Intercompreensão 
em Línguas Românicas

• A LP é elo de ligação no espaço mais alargado da Latinidade, ou seja, num 
espaço de cerca de 430 milhões de locutores (perto de 8% da humanidade):

– "Actualmente estoy pasando por uma época brasileña, así que al mismo tiempo que disfruto 
Veloso o J Bosco (entre otros) aprendo portuguès" (MartaE, perfil individual, Galanet);

– “[AlexandreA] jejeje. Es que sé gallego, y vamos.. el portugués lo entiendo :)” (Galanet). 

limbălíngualingualanguelenguallengua

Portughezaportuguêsportogheseportugaisportuguésportuguès
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“Semprums Einsicht HEIMAT IST DAS, WAS GESPROCHEN WIRD denkt, statt am 
elendigsten Punkt der Existenz mit Heimat zu kokettieren. Und wie viele Iraner 
werden bis heute für einen einzigen persischen Satz in Gefängnis geworfen. 
Und wie viele Chinesen, Kubaner, Nordkoreaner, Iraker können in ihrer 
Muttersprache keinen Augenblick zu Hause sein. (...)

Wenn am Leben nichts mehr stimmt, stürzen auch die Wörter ab. Denn alle 
Diktaturen, ob rechte oder linke, atheistische oder göttliche, nehmen die 
Sprache in ihren Dienst”

(Der König verneigt sich und tötet , Herta Müller, p. 31).

Poder afectivo – a Pátria linguística

A língua-pátria

• “A minha pátria é a língua portuguesa ” (Fernando Pessoa) – Língua com 
poder unificador;

• “A minha pátria é a minha língua portuguesa ” (Mia Couto) – Língua com 
poder multiplicador.

A pátria sócio-afectiva dos lusófonos:

• De fato ele é o melhor treinador do mundo e os resultados mostram isso. Mas chamou 
atenção a forma como Mourinho iniciou seus agradecimentos: PEÇO DESCULPA 
POR FALAR PORTUGUÊS!!!!!!! Agora, é preciso perdir desculpa por falar 
português???? Ao menos não fez como FIGO e falou em ESPANHOL... e ao menos 
disse que é um "orgulhoso português". PARABÉNS Mourinho, e NUNCA MAIS PEÇA 
DESCULPA por falar português. Como você mesmo disse, sinta-se orgulhoso de ser 
um português, mas também de falar português!” (carlosedumaia ; Expresso, 10 de 
Janeiro de 2011); 

• “Mourinho esqueceu-se que o Português é uma das línguas mais faladas do 
mundo” (Modeaki, Expresso, 10 de Janeiro de 2011);
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O espaço sócio-afectivo também para os “não”-
lusófonos, mas “lusófilos”:

• Sono Italiano, Interista, e mio figlio studia e gioca a calcio a Lisbona. 
Saremo ospiti della capitale Portoghese a marzo....Amo il mio paese, il 
calcio, l'Inter e ....Adoro ò Portugal !!!!!” (claudioforni, YouTube) ;

• Quien puede traducirme lo que dice Josè Mouriño? Esta bien aunque en 
español si en italiano es un problema! Muchas gracias!! (LuckyLou86, 
YouTube);

As 8 
nações 
lusófonas

As outras 
línguas e 
culturas de 
cada um dos 8 
países

Instituições, 
pessoas e 
grupos alheios 
aos países 
lusófonos

Os três círculos da Lusofonia (Cristóvão, 2002).

Uma conclusão nunca vem só

• O domínio da LP, seja materna ou não, envolve os seus falantes
numa teia de relações entre vários países lusófonos e entre várias 
línguas da mesma família;

• « A expansão da Lusofonia é a expansão de todos os lusófonos »; 

• Uma política para a Lusofonia é uma política que implica os três 
círculos e que os articula na sua totalidade. 
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Uma conclusão nunca vem só

• A LP deve assim:
– continuar a ser a língua das Comunidades Portuguesas espalhadas 

pelo mundo (língua enriquecida já pelo contacto com outras línguas e 
formas de viver, as línguas e culturas dos países de acolhimento);

– ser LE nos currículos universitários e escolares, nomeadamente nos 
países que constituem os 7 blocos estratégicos de irradiação da LP 
(Laborinho, 2010):

• CPLP; 

• espaço ibero-americano ;

• África subsariana. 
• Magrebe;

• Estados Unidos/Canadá;

• Ásia; 

• União Europeia.

• Estaremos, com este alargamento, a falar ainda de Lusofonia? Da 
mesma Lusofonia?

Língua pátria, mátria e frátria

A língua é minha pátria
E eu não tenho pátria, tenho mátria
E quero frátria

(Caetano Veloso, Língua)

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura

(Olavo Bilac, Língua Portuguesa)

Esta língua é como um elástico
que espicharam pelo mundo.(...)
Um elástico assim como é a vida

que nunca volta ao ponto de partida.

(Gilberto Mendonça Teles, Língua)

Da minha língua vê-se o mar. Na minha língua ouve-se o 
seu rumor como na de outros se ouvirá o da floresta ou o 
silêncio do deserto. 

(Vergílio Ferreira)

Minha patria é a lingua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que 
não me incommodassem pessoalmente, Mas odeio, com odio verdadeiro, com o unico odio que sinto, 
não quem escreve mal portuguez, não quem não sabe syntaxe, não quem escreve em orthographia 
simplificada, mas a pagina mal escripta, como pessoa própria, a syntaxe errada, como gente em que se 
bata, a orthographia sem ípsilon, como escarro directo que me enoja independentemente de quem o 
cuspisse. Sim, porque a orthographia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. 

(Fernando Pessoa)
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