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Todo 

ambiente em 
que convivem 

professores é sempre muito rico na troca 
de informações, na socialização de 
idéias, na busca de compreensão da 
vida. Mas mágico mesmo é aquele 
tempinho do intervalo, quando se 
aprecia o cafezinho e se faz um social, 
fundamental e importante para a vida.  
 
 Pois foi neste último intervalo 
que surgiu a pergunta: Esperanto? Mas 
quem fala esta língua?  

Era a professora de português, 
para quem as questões lingüísticas 
sempre tinham especial importância. 
Sua pergunta nascia da leitura de um 
texto em conhecida revista. Com a 
atenção de todos, ela fez a leitura: - O 
esperanto - língua artificial criada para 
facilitar a comunicação internacional - 
passará a constituir "componente 
curricular facultativo" da grade escolar 
do ensino médio, 
segundo o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 
27/08, de autoria do 
senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF), 
que foi aprovado nesta 
terça-feira (15/09/09), 
em decisão terminativa, 
pela Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes (CE). 

Mas nem todos desconheciam a 
língua criada pelo médico polonês 

Lázaro Luiz 
Zamenhof, cujo 
opúsculo foi editado 
em 1887. O 
professor de 
geografia já havia 
feito um trabalho 
com seus alunos 
sobre esta língua, por isto tivera que 
estudá-la e podia esclarecer o assunto 
do dia. 
 Há um movimento mundial, 
disse ele. De fato, são mais de cem 
países com clubes, núcleos de estudo, 
associações em que o esperanto está 
presente. Há livros e revistas em muitas 
áreas do conhecimento. Há associações 
internacionais a aplicá-lo na Biologia, 
em Economia, na Filosofia, Direito, ou 
na música, em telecomunicações, no 
turismo, e muitos outros campos. 
Congressos acontecem anualmente 
desde 1905, com participantes de 
dezenas de países, quase sempre com 
mais de mil pessoas. Pelo que me 
recordo apenas no período da Segunda 
Guerra Mundial, entre 1940 e 1949 eles 

não ocorreram. 
 - Mas o que querem estes 
esperantistas, substituir as línguas 
do mundo por uma única? Inquiriu 
o professor de matemática. 
 - De modo nenhum. Eu 
também pensava isto, mas era 
ignorância minha. O esperanto tem 
por base a idéia de ser uma segunda 
língua, sempre neutra em questões 

políticas, religiosas, ou de qualquer 
ideologia. A idéia do seu criador era 
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aproximar as pessoas, dando a elas um 
meio de comunicação simples, e fácil. 
 Foi então a professora de 
biologia que complementou a resposta.  
 - Eu sempre soube que o 
esperanto não pertence a nenhum país, é 
da humanidade, para 
promover o 
entendimento e paz. 
Assim os esperantistas 
podem estar na Índia, 
na China, no Brasil, em 
Israel e na Palestina, em 
qualquer lugar do 
mundo. E é possível encontrá-los entre 
budistas, católicos, espíritas, 
evangélicos. Zamenhof impregnou seu 
trabalho com a idéia de respeito ao ser 
humano. Estava claro para ele que, 
acima de todas estas divisões criadas 
pelas culturas, religiões e políticas, 
todos somos seres humanos em um 
mundo só, que precisamos conviver e 
conversar. Para ele a língua, sendo 
neutra, seria um dos meios para se 
conseguir isto. 
 - É uma questão de direitos 
lingüísticos. Salientou a professora de 
português.  

- Este é um tema muito atual. 
Disse ela, com um largo sorriso e 
contente por contribuir na conversa.   

- Na Europa não se admite a 
imposição de uma língua nacional sobre 
as demais. Todas têm seu valor, pois 
representam a cultura, espelham a 
identidade de um povo. Quando se 
impõe uma língua sobre outra, seja por 
questões culturais, econômicas ou 
militares, esta língua mais forte vai aos 
pouco destruindo a mais fraca, e isto 
não é nada bom. A diversidade, também 
na área lingüística, é uma 
riqueza da humanidade.  

Mesmo aqueles que iam 
chegando e ouviam calados em 
seu canto, acabavam por 
apresentar o que sabiam, ou o 
que pensavam saber sobre a 
língua. Foi o caso do professor 

de física, que entre um cafezinho e duas 
bolachas, comentou: 

- Pois eu soube que não é uma 
língua e sim uma misturada de pedaços 
tirada de todas as outras. Não dá para se 
expressar com a mesma precisão e 
leveza de uma língua natural.  

A colocação foi feita de forma 
um tanto abrupta e num tom duro. 
Todos se calaram e aguardaram a 
resposta, que certamente viria do colega 
da geografia. 

- Meu caro. Você quase acertou. 
Um pouco de muitas línguas. O 
esperanto tem na formação de suas 
palavras os radicais das línguas naturais. 
Zamenhof era inteligente, não criou 
palavras aleatórias e sem sentido. Sua 
língua tem uma estrutura regular e 
lógica que facilita a compreensão da 
gramática e grande parte da língua é 
constituída por vocábulos 
internacionais.  No esperanto 80% dos 
radicais das palavras são oriundos do 
latim e das línguas românicas, mas ele 
também foi buscar contribuições junto 
ao grego, ao russo, ao alemão e ao 
inglês. 

Mas o olhar daquele professor 
de física parecia duvidar do que ouvira, 
e arriscou uma nova pergunta: - E tem 
alguma literatura original ou traduzida 
em esperanto que valha a pena ler? 
Nunca vi nada disto na livraria a qual 
costumo freqüentar. 

Parecia algo irrespondível. 
Todos começaram a comentar o 
argumento. De fato, não se lembravam 
de ter encontrado alguma obra 
esperantista nas livrarias. Devagar os 
olhares se voltaram silenciosos para o 
colega da geografia, que por uns 

instantes conseguira 
um tempinho para 
engolir seu café. 

- Claro que 
sim. Há literatura 
em Esperanto. 
Traduzidos estão os 
maiores clássicos. 



 3

Você pode ler Sheakspeare ou Camões. 
Você tem Machado de Assis, Graciliano 
Ramos, ou as poesias de Cecília 
Meireles. Aliás, Zamenhof desejava que 
todas as grandes obras de cada cultura 
tivessem sua presença no mundo 
esperantista. Segundo ele deveríamos 
aprender nossa língua materna e o 
esperanto, e isso deveria ser o suficiente 
para se acessar a rica literatura mundial. 
E em termos de literatura original, o 
PEN Club do Esperanto foi admitido em 
1993 junto ao PEN-Club Internacional, 
após  rigorosa pesquisa.  

Eu mesmo só tive contato com a 
literatura búlgara por traduções feitas 
para o esperanto. Adorei. Comprei pela 
Internet, na livraria virtual da Liga 
Brasileira de Esperanto. 
 - Então por que não levam à 
ONU e mostram o esperanto ao mundo? 
Inquiriu o jovem professor de artes? 
Não se resolveria tudo de uma vez? 
 - De fato isto já foi feito, e vem 
sendo trabalhado. Respondeu o 
professor de geografia, trazendo de 
volta as atenções para seu lado.  – Em 
duas ocasiões a conferência geral da 
UNESCO aceitou resoluções especiais 
favoráveis ao esperanto. A 4ª 
Conferência Geral em Montevidéu e a 
23ª ocorrida em Sofia frutos de bons 
trabalhos dos esperantistas neste campo.  
 - E tem muita gente falando 
esperanto? Inquiriu o professor de 
matemática, com lápis na mão, já 
querendo fazer algumas contas. 
 - Eu não sei dizer ao certo. 
Respondeu com um largo sorriso. Sei 
que o movimento esperantista tem uma 
coordenação de trabalhos feita por uma 
associação em Rotterdam, na Holanda. 
A revista que lá é editada tem leitores 
em mais de 100 países. Pessoas que 
falam o esperanto e se colocam a favor 
de ajudar outros esperantistas em 
trânsito por sua cidade, filiam-se a ela e 
se tornam delegados esperantistas. Há 
mais de mil delegados espalhados 
nestes países.  

Um serviço voluntário, sem 
custos, que ajuda muito quando vamos 
viajar ao exterior. Seja por negócios, 
seja para estudar ou mesmo de férias. 
Esta identidade esperantista ajuda 
muito. As pessoas não se vêem como 
estrangeiros, e sim como esperantistas.  
 Mas se servir como referência, 
entre os nomes de esperantistas 
conhecidos estão: Bakin (Pa kin), um 
dos maiores escritores chineses vivos; 
Reinhard Selten, alemão e Prêmio 
Nobel de Economia (1994); Bertalan 
Farkas, primeiro cosmonauta húngaro. 

E não posso me 
esquecer do papa 
João Paulo II, que 
usava ele próprio o 
esperanto em 
diversas ocasiões. Eu 
soube sobre o papa 
João Paulo II 

ouvindo 
transmissões da 
Rádio do Vaticano, 
que também 

transmite em Esperanto.  
Creio que estimem em uns três 

milhões de falantes do esperanto.  O 
fato é que a língua vem ganhando 
espaço cada vez maior. Até o Google já 
oferece sua página de abertura toda em 
esperanto, e você pode trabalhar nele, 
em esperanto, em suas pesquisas. E esse 
pessoal não investe onde não enxergam 
um bom número de clientes, ou um 
significativo potencial de mercado, 
certo?  
 - E como se estuda esta língua? 
Perguntou a professora de português, 
talvez começando a interessar pela 
idéia. 
 - Pois é! Meu sobrinho que me 
ensinou tudo isto, estudou em São Paulo 
na Associação Paulista de Esperanto. 
Depois ficou sabendo, do “Kultura 

Centro de Esperanto” 
de Campinas, do clube 
na cidade de Bauru 
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onde mora a namorada dele, e de vários 
outros clubes.  
Há a Liga Brasileira de Esperanto, em 
Brasília, que trabalha de forma nacional 
e pode dar os endereços destas 
associações. Também na Internet, a 
riqueza de informações sobre o 
Esperanto é muito grande, todas as 
associações tem suas páginas e 
divulgam seus cursos.  

 
Este meu sobrinho, usa o software 
Skype, aquele software que nos permite 

via Internet fazer chamadas gratuitas, e 
realizar áudio ou vídeo conferência. Eu 
até acho que ele tem mais amigos no 
exterior que no bairro em que mora. Sua 
rede de amigos é muito grande.  Ele está 
na faculdade e já decidiu fazer seu 
mestrado na Espanha. Com o esperanto 
encontrou amigos espanhóis e 
esperantistas que estão lhe ajudando a 
aprimorar seu espanhol para o concurso 
de ingresso em uma Universidade em 
Barcelona. Veja como pode ser útil o 
esperanto para se crescer na vida. 

 

 
O tema se tornara palpitante, 

mas o relógio não fez pausa para café e 

continuou a correr. Os professores 
entenderam que o esperanto não era 
apenas mais uma língua, dentre tantas 
que existiam, tinham algo mais. Algo 
que a mantivera viva por mais de 100 
anos de existência e continuava a 
encantar jovens e adultos em muitos 
lugares. Um pouco daquela essência 
humana, positiva e boa, que sempre 
aproximou os povos distantes, e 
integrou etnias, e construiu a maravilha 
desta aldeia global, estava na alma 
esperantista. 
 
 A conversa acabou com aquele 
gosto de quero mais. Talvez no próximo 
cafezinho haja mais tempo para se saber 
sobre a língua criada por Zamenhof.  

E o professor de geografia 
encerrou com uma frase em esperanto, 
pois todos queriam ouvir alguma coisa 
na língua de Zamenhof. E ele não se fez 
de rogado, e disse: Ni laboras por pli 
bona mondo. (Nos trabalhamos por um 
mundo melhor), e se foi para sua sala de 
aula. 

 
 
 

 
 


