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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) acredita
que a língua é mais do que uma simples ferramenta de comunicação. Ela representa a
grandeza da diversidade cultural e é capaz de transmitir identidades, valores e visões de
mundo. É uma ponte que possibilita relações mais próximas entre as sociedades e suas ricas e
diversas formas de expressão.
Sendo assim, diante da reconhecida contribuição da língua portuguesa para a civilização
humana, a UNESCO declarou o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Para a
Organização, celebrar esse dia é uma oportunidade ímpar de valorizar a expressão da
diversidade cultural dos países que falam o português, bem como de aumentar a
conscientização sobre a história, a cultura e o uso da língua. É, também, uma chance de
promover o multilinguismo, valor que resulta em maior tolerância, diálogo e cooperação entre
os povos.
Falada por cerca de 265 milhões de pessoas, a língua portuguesa é uma das mais difundidas
em todo o mundo. Além de ser o idioma mais utilizado no Hemisfério Sul, o português também
está presente em todos os continentes, deixando sua marca em muitas outras línguas e, ao
mesmo tempo, sendo influenciado por muitas delas.
Em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF), a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), as Embaixadas de Países da CPLP sediadas em Brasília, e o Instituto
Camões, a UNESCO celebra, pela primeira vez, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, com o
lançamento do livro “Sonhar Brasília”. Trata-se de uma série de contos que, além de expressar
a riqueza da língua, presta homenagem à capital do Brasil, Patrimônio Mundial da Humanidade
que este ano comemora seus 60 anos, A obra reúne histórias, na língua portuguesa, sobre a
cidade, escritas por autores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal e Timor-Leste.
Mais do que um livro de histórias, temos aqui uma rica coletânea de textos que, ao serem
distribuídos gratuitamente nas escolas públicas do Distrito Federal e nas escolas associadas da
UNESCO, serão capazes de transmitir para crianças e jovens o valor da educação, por meio da
leitura, da diversidade cultural e do multilinguismo, temas de grande relevância para o mundo
e que estão no cerne do mandato da UNESCO, razão pela qual esta parceria foi tão proveitosa
e gratificante.
Saudamos, assim, esta importante iniciativa, que demonstra o tesouro cultural e social que a
língua portuguesa representa, assim como reforça o valioso papel que as línguas
desempenham, inspirando crianças e jovens a cultivar o amor pelos livros e pela leitura,

ampliar seus horizontes, estimular a criatividade, aprimorar seu vocabulário e enriquecer sua
cultura geral, elementos essenciais para que eles se tornem agentes de mudança para um
mundo mais inclusivo, diverso e equitativo.

