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A Sra. Nadia Brédimas-Assimopoulos é presidenta do Conseil de la langue française du Québec. 

Possui formação acadêmica em Sociologia, foi professora na Universidade de Montreal nos anos 70 

e assume agora as funções de funcionária de alto escalão.  Ocupou um cargo na Executiva do 

Partido Quebequense, de 1981 a 1988, e trabalhou em vários organismos, dentre eles, Anistia 

Internacional, Associação Canadense de Sociólogos e Antropólogos de Língua Francesa, Radio-

Québec e Conselho Superior de Educação.  

 
 
 

Para a Sra. Brédimas-Assimopoulos, se o projeto de integração econômica dos Estados das Américas 

exige que os países participantes abram-se para o mundo, eles deverão além do mais afirmar suas 

respectivas identidades culturais, a fim de evitar a uniformização dos valores e dos conteúdos 

culturais, gerada pela acentuada utilização da língua franca em muitos setores.  

 

A afirmação cultural passa pela proteção e pela promoção das línguas nacionais, que podem ser 



 
 2 

asseguradas por uma intervenção legislativa.  Por exemplo, há aproximadamente vinte anos, Quebec 

atribuiu-se uma lei que deu novamente força e dinamismo à língua francesa.  Esta lei, cujo domínio 

de intervenção permanece do domínio público, tornou oficial a hegemonia da língua francesa, ao 

mesmo tempo que reconhece as conquistas da comunidade de língua inglesa.  Vinte anos mais tarde, 

podemos afirmar que os principais objetivos da lei foram alcançados.  A experiência de Quebec pode 

certamente enriquecer as discussões sobre o que convém ser feito para proteger as línguas nacionais 

em um contexto de globalização dos mercados.  

 

Hoje, a prosperidade de um Estado depende menos das suas matérias-primas que da capacidade das 

suas empresas de coletar e produzir a informação.  Do ponto de vista tecnológico, os Estados devem 

então adotar uma "abordagem dinâmica", isto é, desenvolver ferramentas de comunicação eficientes 

no seu idioma nacional.  Isto permitirá às culturas nacionais, que estão no centro do dinamismo 

econômico, florescerem apesar de um contexto cultural homogeneizante.)  

 

Como a cultura e a economia estão intimamente relacionadas, o respeito das línguas nacionais, estes 

veículos da cultura, torna-se então uma questão central nas discussões preparatórias à integração 

econômica.  Para os países participantes será importante estabelecer normas internacionais nas quatro 

línguas oficiais e também tornar sua utilização oficial nos organismos supranacionais que poderiam 

ser criados.  

 

Estas considerações levam a Sra. Brédimas-Assimopoulos a propor a realização de  um encontro pan-

americano sobre o respeito das línguas e das culturas em um NAFTA ampliado.  

 
 
 

O Sr. Luiz Felippe Perret Serpa é Reitor da Universidade Federal da Bahia (Brasil).  É professor e 

pesquisador em diversas universidades brasileiras.  Publicou trabalhos nos setores da epistemologia 

das ciências, da política cultural e da educação brasileira.  Foi presidente do Conselho de Educação 

do Estado da Bahia e é atualmente membro do conselho de administração da Associação Nacional 

dos Líderes de Instituições Federais de Ensino Superior.  
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Baseando-se na análise da gênese do Estado-Nação moderno e do papel exercido pelo Novo Mundo 

neste processo, o Sr. Perret Serpa sustenta a idéia de que a dinâmica dos mercados na América 

Latina exerceu um papel fundamental na expansão econômica do Estado-Nação e no 

desenvolvimento de uma identidade cultural homogênea que lhe é própria. 

A revolução tecnológica veio entretanto modificar esta realidade.  Hoje, o mundo enfrenta dois 

fenômenos de natureza estrutural: a permanente instabilidade e a desterritorialização.  A permanente 

instabilidade é gerada pelas novas tecnologias que, capitalizando no saber ao invés de nos bens 

materiais, modificam qualitativamente a dinâmica do mercado, aumentando o ritmo dos processos de 

mudança.  A revolução tecnológica também levou a uma certa desterritorialização, pois o saber não 

está relacionado ao território que é o caso contrário dos bens materiais.  

 

Hoje em dia, as empresas que têm maior esplendor em nível mundial utilizam, criam e divulgam 

idéias.  É então a diversidade dos conhecimentos e das idéias que constitui o mais importante dos 

capitais econômicos e do qual depende o futuro da economia de mercado.  A idéia de uma separação 

entre os setores econômico e cultural deve então ser questionada.  

 

O Sr. Perret Serpa afirma que é necessário favorecer a diversidade de idéias, ouseja, das culturas 

nacionais insistindo, de maneria positiva e eficiente, no valor humano das culturas, embora 

mercantilizadas.  É deste modo que favoreceremos a evolução não somente das culturas e das 

identidades nacionais, das línguas e da comunicação, mas também da humanidade.  

 
 
 

O Sr. Luis Eduardo Soto Cavanna é diretor editorial da CBS TeleNoticias.  É bacharel em Direito 

Internacional e em Ciências Políticas pela Universidade Católica de Quito.  Jornalista de carreira, 

contribuiu para a implantação da televisão hispânica nos Estados Unidos, trabalhando principalmente 

para as duas redes mais importantes de televisão hispano-americanas, Univision, e Telemundo.  É 

um dos fundadores da CBS TeleNoticias, o projeto mais ambicioso de telecomunicação em língua 
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espanhola no mundo.  A título de chefe de redação, visitou muitos países da América Latina e 

estabeleceu alianças estratégicas com os conglomerados de mídias do hemisfério.  

 
 
 

Na América Latina, havia mais de 2000 dialetos tribais antes da onda de colonização que impôs as 

língua espanhola e portuguesa.  De todos aqueles, cerca de 800 sobrevivem ainda até hoje, mas estão 

em vias de extinção, dos quais apenas os dialetos nahuatl, maya, quechua, aymara e guarani 

continuam resistindo apesar de sofrer aniquilação.   

 

Como a língua é uma ferramenta de comunicação, pode-se afirmar que tudo o que está relacionado 

à língua representa a matéria-prima cultural.  Neste contexto, a qualidade da língua que uma mídia 

utiliza torna-se um gesto eminentemente cultural, pois tem repercussões imediatas no comportamento 

linguístico de todas as pessoas que entram em contato com as mensagens transmitidas através deste 

meio de comunicação coletiva.  

 

Apesar da mídia não ter como função principal educar a população, ela tem a responsabilidade social 

de contribuir para a manutenção da qualidade linguística da população.  Ao assumir esta 

responsabilidade, a mídia colabora para que sejam respeitados alguns dos direitos políticos mais 

importantes dos cidadãos, a saber, o direito de pesquisar, receber e divulgar informações, já que a 

liberdade de informação é a pedra angular de todas as liberdades. 

 

O velho colonialismo dos países da América Latina cedeu lugar ao colonialismo cultural, através das 

telecomunicações por cabo e satélite.  A fim de combater esta hegemonia cultural, é importante que 

as redes de televisão façam a promoção da língua nacional.  Além do mais, para que esta língua 

sobreviva, ela precisa se renovar, evoluir.  Os meios de comunicação devem tentar, com tenacidade, 

preservar a língua.  Isto só poderá contribuir para a consolidação da democracia em nossos 

respectivos países.  

 
 
 

SÍNTESE DE DISCUSSÕES  
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Durante a discussão, foi bastante enfatizado o perigo que representava para as culturas ditas fracas, a 

hegemonia da língua inglesa, principalmente no contexto de uma integração econômica dos Estados 

das Américas.  

 

Se avançamos no postulado de que a língua é o principal veículo da cultura e dos valores, pode-se 

presumir que a onipresença do inglês contribui, nos Estados que sofrem sua influência, não só para a 

perda de identidade cultural – identidade ainda não afirmada em muitos casos – mas também para 

uma uniformização dos valores.  

 

Entre os meios propostos pelos participantes para combater os efeitos da preponderância da língua 

inglesa, mencionemos em primeiro lugar a proteção das línguas nacionais.  Cada vez mais Estados 

adotam para si uma legislação oficializando a hegemonia de sua língua e demarcando a utilização de 

outras línguas, principalmente no setor público (serviços públicos, etiquetagem, etc.).  

 

Além disto, a promoção  da língua e da cultura é igualmente importante.  Os agentes mais 

significativos neste setor são o sistema de educação (através do ensino do idioma, da história, da 

literatura), as mídias (através da criação de canais de informação na língua nacional) e as novas 

tecnologias (através dos programas criados também em língua nacional).  

 

O surgimento de uma solidariedade intercultural, qualificado por um dos participantes como 

"Internacional das pequenas culturas", permitiria indubitavelmente às culturas mais frágeis ocupar o 

lugar que lhes cabe na futura ALCA.  

 

Os participantes concluem que, quando das discussões preparatórias para a integração econômica das 

Américas, será muito importante salientar a questão do respeito das culturas e línguas.  Eles 

recomendam também que um encontro pan-americano sobre esta questão seja realizado, tendo em 

vista uma eventual ampliação do NAFTA.    


