
  

ESPERANTO

LIBERDADE NA
 

COMUNICAÇÃO

 INTERNACIONAL



  

DIVERSIDADE 
LINGUÍSTICA

Os povos do mundo usam, 
segundo dados de 1995 do 
Summer Institute of Linguistics 
da Universidade do Texas, 
EUA, 6.703 línguas para se 
comunicar.

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_do_mundo



  

Síndrome de Babel.

A Torre de Babel de Pieter Bruegel (1525-1569). Pintado em 1563



  

Diversidade linguística foi sempre uma barreira 
poderosa para separar os homens

A Torre de Babel de Bruegel e o edifício do Parlamento Europeu..



  

Apesar do progresso dos meios de transporte e 
comunicação os problemas causados pela 

diversidade linguística ainda permanecem sem 
solução.



  

Uma questão Política e Econômica.  A língua 
dominante “tem sido” a língua dos dominadores!



  

AS GRANDES LÍNGUAS 
CONTEMPORÂNEAS

1º. Mandarim – 1051 milhões – China, 
Malásia e Taiwan.
2º. Hindi – 565 milhões – Índia, regiões norte 
e central.
3º. Inglês – 545 milhões – EUA, Reino Unido, 
Partes da Oceania.
4º. Espanhol – 450 milhões – Espanha e 
Américas.
5º. Árabe – 246 milhões – Oriente Médio, 
Arábia, África do Norte.
6º. Português – 218 milhões – Brasil, 
Portugal, Angola.
http://lista10.org/miscelanea/os-10-idiomas-mais-falados-do-mundo/



  

Atualmente os países, política e 
economicamente mais poderosos continuam a 
impor os seus respectivos idiomas. Não pela 
força das armas mas através da publicidade, 
“vendem” a idéia da “superioridade” de seus 
idiomas.



  

As línguas oficiais da ONU 
são o inglês, o francês, o 
chinês, o russo, o espanhol e 
o árabe. 

O árabe só foi incluído como língua 
oficial nos anos 70 com a crise do 
petróleo.

Há pressões para que o português, o hindi, 
o japonês e outras línguas passem também 
a ser línguas oficiais da ONU.



  

Alternativas para uma língua internacional

1a. O renascimento de um idioma 
morto e sua promoção a língua 
internacional

2a. A promoção de um idioma 
nacional a língua internacional

3a. A escolha de uma língua planejada 
para ser a língua internacional



  

1a. O renascimento de um idioma morto e 
sua promoção a língua internacional

Por exemplo o Latim!

Desvantagens:
Idiomas desatualizados com 
gramáticas complexas e cheias de 
irregularidades.



  

2a. A promoção de um idioma nacional a 
língua internacional

Por exemplo o Inglês!

Desvantagens:
Pronúncias irregulares e gramáticas 
complexas.
Solução injusta e antidemocrática pois 
privilegia um idioma nacional.



  

3a. A escolha de uma língua planejada 
para ser a língua internacional

Desde o século XVII, é a solução 
defendida por filósofos, educadores, 
cientistas e intelectuais, que a consideram 
como a solução mais racional e 
democrática. 



  

3a. A escolha de uma língua planejada 
para ser a língua internacional

Até o presente momento, já foram 
elaborados mais de mil projetos de 
línguas planejadas.

Ido, Interlíngua, Língua franca nova, Novial
Volapuque...

E o ESPERANTO!



  

3a. A escolha de uma língua planejada 
para ser a língua internacional

O Esperanto, porém, foi um dos poucos 
que conseguiram sobreviver a seu autor, 
tendo já completado um século de 
existência! 

Falado por milhões de pessoas no mundo 
inteiro...



  

Esperanto - Uma língua fascinante



  

Vídeo

“Esperanto estas...”

http://pt.lernu.net/biblioteko/filmoj/eo_estas.php



  

http://lernu.net



  

http://uea.org/



  

www.esperanto.org.br/



  

Esperanto na China!

Vídeo

“ China_Radio_Panorame_10_11_2011.wmv”
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