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Língua Portuguesa como idioma oficial

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da
República Federativa do Brasil.
Idioma é o mesmo que língua?
Idioma serve para identificar a língua falada por uma
nação em relação às demais
Língua é uma sistema formado por regras e valores
conhecidos por uma comunidade linguística e
transmitido pelos atos de comunicação

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos
(Unesco, 1996)
Artigo 1.º
1. Esta Declaração entende por comunidade linguística toda a sociedade humana
que, radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido
ou não, se identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio de
comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros. A denominação
língua própria de um território refere-se ao idioma da comunidade
historicamente estabelecida neste espaço.
.

2. Esta Declaração parte do princípio de que os direitos linguísticos são
simultaneamente individuais e coletivos, e adota como referência da
plenitude dos direitos linguísticos, o caso de uma comunidade linguística
histórica no respectivo espaço territorial, entendendo-se este não apenas
como a área geográfica onde esta comunidade vive, mas também como um
espaço social e funcional indispensável ao pleno desenvolvimento da
língua. É com base nesta premissa que se podem estabelecer, em termos
de uma progressão ou continuidade, os direitos que correspondem aos
grupos linguísticos mencionados no ponto 5 deste artigo e os das pessoas
que vivem fora do território da sua comunidade.
5. Esta Declaração considera como grupo linguístico toda a coletividade
humana que partilhe uma mesma língua e esteja radicada no espaço
territorial de outra comunidade linguística, mas não possua antecedentes
históricos equivalentes, como é o caso dos imigrantes, dos refugiados, dos
deportados, ou dos membros das diásporas.

3. Para os efeitos desta Declaração, entende-se que se encontram no seu
próprio território e pertencem a uma mesma comunidade linguística as
coletividades que:
i. se encontram separadas do núcleo da sua comunidade por fronteiras
políticas ou administrativas;
ii. se encontram historicamente radicadas num espaço geográfico reduzido,
rodeado pelos membros de outras comunidades linguísticas; ou
iii. se encontram estabelecidas num espaço geográfico que partilham com os
membros de outras comunidades linguísticas com antecedentes históricos
semelhantes.
4. Para os efeitos desta Declaração, consideram-se igualmente como
comunidades linguísticas no interior do seu próprio território histórico os
povos nómadas nas suas áreas históricas de deslocação e os povos de
fixação dispersa.

HOSPITALIDADE É UM VALOR JURÍDICO?
Guido Saraceni publica um livro em 2012 que oferece um
aparato teórico para tratamento da hospitalidade como
um valor jurídico fundamental.
Guido Saraceni, Ospitalità: un
fondamentale, Editora Cedam, 2012
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ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros
grupos participantes do processo civilizatório nacional.

ART. 216 DA CONSTITUIÇÃO
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão;
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.

Inventário Nacional da Diversidade Linguística
(INDL)
Estima-se que mais de 250 línguas sejam faladas no Brasil entre indígenas, de
imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas
variedades. Esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da
população brasileira, que se acostumou a ver o Brasil como um país
monolíngue. O resultado da mobilização que envolveu setores da
sociedade civil e governamentais interessados em mudar esse cenário é o
Decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010, que instituiu o Inventário
Nacional da Diversidade Linguística (INDL) como instrumento oficial de
identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas
faladas pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

Inventário Nacional da Diversidade Linguística
(INDL)
O Iphan e o MinC reconhecem seis línguas indígenas e uma língua de
imigração como Referência Cultural Brasileira, de acordo com o Decreto nº
7.387/2010. A língua Asurini, que pertence ao tronco Tupi, da família
linguística Tupi-Guarani, cujos falantes habitam a Terra Indígena Trocará,
localizada às margens do rio Tocantins, em Tucuruí (PA); a língua Guarani
Mbya, identificada como uma das três variedades modernas da língua
Guarani, da família Tupi-Guarani, tronco linguístico Tupi; e as línguas
Nahukuá, Matipu, Kuikuro e Kalapalo, de família linguística Karib e falada
na região do Alto Xingu (MT). Além dessas, é reconhecida a língua Talian,
uma das autodenominações para a língua de imigração falada no Brasil
onde houve ocupação italiana, desde o século XIX, nos estados do Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo.
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A Constituição e o Supremo – art. 13
Julgado Correlato
A petição com que impetrado o habeas corpus deve ser redigida em
português, sob pena de não conhecimento do writ constitucional (CPC,
art. 156, c/c CPP, art. 3º), eis que o conteúdo dessa peça processual
deve ser acessível a todos, sendo irrelevante, para esse efeito, que o
juiz da causa conheça, eventualmente, o idioma estrangeiro utilizado
pelo impetrante. A imprescindibilidade do uso do idioma nacional nos
atos processuais, além de corresponder a uma exigência que decorre
de razões vinculadas à própria soberania nacional, constitui projeção
concretizadora da norma inscrita no art. 13, caput, da Carta Federal,
que proclama ser a língua portuguesa "o idioma oficial da República
Federativa do Brasil”.[HC 72.391 QO, rel. min. Celso de Mello, j. 8-31995, P, DJ de 17-3-1995.]

