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Cultura-Ípsilon 

LÍNGUA PORTUGUESA 

UNESCO oficializa o 5 de 
Maio como Dia Mundial 
da Língua Portuguesa 

ILUSTRAÇÃO DE MIGUEL FERASO CABRAL

A Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) ratificou esta segunda-feira de 

manhã, em Paris, o dia 5 de Maio como Dia Mundial da 

Língua Portuguesa.

A ratificação pela UNESCO do 5 de Maio como o dia oficial 

da língua portuguesa “é um passo muito importante para o 

reconhecimento global desta língua que é falada oficialmente

em nove países, quatro continentes, e é a quinta mais 

utilizada no espaço da internet”, disse António Costa aos 
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jornalistas, em Paris, citado pela Lusa. À RTP, o primeiro-

ministro lembrou também que o Português é “a língua oficial 

de 260 milhões de pessoas, e a mais falada no hemisfério 

Sul”. E realçou ainda que a língua portuguesa vai ter “um 

forte crescimento”, prevendo-se que, no “final do século, 

serão 500 milhões" a falá-la, tornando-a uma “língua cada 

vez mais global”. É, por essa razão, uma “prioridade 

fundamental na nossa política externa”, acrescentou António 

Costa.

(...) Aos jornalistas, António Costa notou ainda que este 

reconhecimento constitui “um passo importante” para tornar 

o Português uma das línguas de trabalho da Organização 

das Nações Unidas.

Questionado sobre a polémica em volta do Acordo 

Ortográfico, o primeiro-ministro reconheceu que o Português 

permite diferentes grafias e que a língua não pertence a 

Portugal. “Essa é uma questão que os Estados têm debatido:

as línguas não são só escritas, têm também uma dimensão 

falada. O Português tem uma característica importante, tem-

se sabido adaptar a diferentes territórios onde tem evoluído. 

Hoje é uma língua que pertence a muito mais pessoas no 

Mundo do que só a nós portugueses, e isso traduz-se em 

formas diversas de escrever”, concluiu o primeiro-ministro, 

citado Lusa.(....) É a primeira vez que uma língua nāo-oficial 

da UNESCO vê declarado um dia mundial. 

Optimismo e reservas

Ouvido pelo PÚBLICO, o professor universitário António M. 

Feijó não acredita que o título da UNESCO venha trazer 
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algum ganho significativo para a afirmação da língua 

portuguesa. “Como é habitual nestas ocasiões, o país entra 

em autocongratulação, mas isso é um bocado vazio, nada 

decorre dela”, diz o também presidente do Concelho Geral 

Independente (CGI) da RTP. “Se os poderes públicos 

quiserem levar a defesa da língua portuguesa a sério, então 

têm de o demonstrar no orçamento para a educação e a 

cultura, apostando num aumento efetivo das verbas nesse 

domínio”, acrescenta Feijó.

Perspetiva diferente é a do professor e teórico da literatura 

Vítor Aguiar e Silva, que vê na decisão da UNESCO “um 

motivo de orgulho para Portugal” e um desafio a “construir o 

futuro em comunhão com os países que têm como língua 

oficial e materna, a língua portuguesa, sobretudo o Brasil e 

Angola”, recordando serem “dois pilares fundamentais do 

universo” da nossa língua.

O autor de Teoria da Literatura diz que o Português – 

“independentemente das estatísticas, que em países como 

Angola, Moçambique e mesmo no Brasil nem sempre batem 

certo” – é “realmente uma das grandes línguas do mundo, 

uma das grandes línguas de comunicação e de construção 

de cultura, de ciência e de tecnologia”. E que a criação de 

um dia oficial por parte da UNESCO vem agora conferir-lhe 

“um prestígio acrescido”.

Vítor Aguiar e Silva, não deixando também de pensar na 

diáspora e na língua de comunicação dos milhões de 

portugueses espalhados pelo mundo, acredita que a 

polémica que se vive em volta do Acordo Ortográfico não 
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virá afetar essa celebração. “O importante não é atender às 

diferenças, mas àquilo que nos une, que é mais profundo do 

que o que nos desune”, diz o professor, lembrando que “a 

língua é liberdade, e é dentro desse conceito e da maneira 

de ser e de estar dos países que falam e escrevem a língua 

portuguesa que temos de perspetivar o futuro”.

Notícia do jornal Público, atualizada com a posição de Vítor Aguiar e Silva e

alterada segundo o Novo Acordo Ortográfico.

Atenção:  para resolveres alguns dos seguintes exercícios 
que se seguem, tens que consultar o dicionário ou 
pesquisar na internet !

1. Descobre no texto, os sinónimos ou palavras de significado equivalente. 
Preenche  a tabela.

assinou proveito

mundial quantias

controvérsia em conjunto

escritas emigração

2. Preenche  os dados de acordo com a estrutura  da notícia:

Título:

L

E

A

D

QUEM?

O QUÊ?

ONDE?

QUANDO?
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3. Completa as  seguintes frases, de acordo com o sentido do texto:

a) O reconhecimento global da língua portuguesa é …..

b) A língua portuguesa é uma prioridade da política externa 
portuguesa…

c) A construção do futuro da língua portuguesa depende ….

d) Embora as estatísticas do número de falantes em países como 
Angola e  Moçambique  ….

e) Na questão do polémico Acordo Ortográfico, o professor Aguiar
e Silva disse..

4. Pesquisa na internet  como a palavra  em falta na tabela, usada na 
variante  de um dos países de língua portuguesa:

ANGOLA BRASIL MOÇAMBIQUE PORTUGAL TIMOR-LESTE

alambamento lobolo barlaque

lavra machamba horta

ônibus chapa microlete

 ( Tabela retirada e adaptada do apresentação “Powerpoint” sobre Lusofonia , de Sílvia Melo-Pfeifer)

4.1. Conheces palavras diferentes em alemão que se signifiquem o 
mesmo ou se refiram à mesma coisa? Dá um ou dois exemplos.
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5.Lê com atenção o texto de José Agualusa, o escritor angolano.

  “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, 
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.”

 (  extraído do artigo  “A quem ( não) interessa a lusofonia?”, in Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, 2005).

8. A partir das ideias do texto, escreve um comentário onde dês a tua 
opinião  sobre a importância da língua portuguesa no mundo e o que falta
fazer para tornar a aprendizagem do português numa moda. ( 40 a 60 
palavras! )
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