Carta Aberta
do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa


Ao Ilmo.    Sr. Dr. Paulo Renato Souza, Digníssimo Ministro da Educação e Cultura
Ao Exmo. Sr. Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco, Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais
Ao Ilmo.   Sr. Dr. Francisco César de Sá Barreto, Magnífico Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais

O Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa (MNDLP) vem alertar ao Sr. Ministro titular do MEC, ao Sr. Governador de Minas Gerais e ao Sr. Reitor da UFMG sobre grave atentado ao nosso idioma pátrio, o Português, que parte de dentro de uma universidade pública brasileira, a Universidade Federal de Minas Gerais, justamente de onde seria esperada a defesa de nossos valores e identidade cultural.
O Centro Virtual de Estudos Políticos (CEVEP) da UFMG divulgou recentemente uma chamada de trabalhos (anexo) para uma Conferência pela Internet a ser realizada durante o mês de Novembro de 2000. O escopo central desta conferência são estudos sobre governabilidade, controle e divulgação de informações públicas pela Internet no início do Século XXI, abrangendo temas como Ciberdemocracia (sic), Eleições, Serviços Públicos e Redes Cívicas pela Internet.
Consideramos estes temas muito importantes e louvamos a iniciativa do CEVEP de abrir o debate acadêmico sobre assuntos cujos efeitos atingirão todos os brasileiros em breve futuro. Nós, brasileiros, precisamos conhecer como estas novas tecnologias de informação afetarão nossas vidas e queremos participar do debate sobre o estabelecimento dos limites que atingem nossos direitos cívicos.
Também consideramos louvável a iniciativa do CEVEP em abrir este debate para o exterior, ao permitir a apresentação de trabalhos em Inglês, Francês, Alemão e Espanhol, tentando assim ampliar o alcance e reconhecimento da conferência.
No entanto, lamentamos profundamente a absurda decisão dos organizadores do evento de BANIR O PORTUGUÊS da conferência, não permitindo sequer a apresentação de trabalho na língua oficial do Brasil, que é o país onde o evento é promovido.
Uma universidade pública é sempre criada com a finalidade de contribuir para a evolução cultural e social da comunidade onde existe. Não há outro motivo para a sua existência. Para tanto, a universidade pública deve não só gerar conhecimento como ainda tem o dever de divulgá-lo e compartilhá-lo com seu povo. Enfim, a universidade brasileira existe para servir ao povo, não para pisar sobre ele.
Excluir o Português da relação das línguas utilizadas em tão importante conferência corta o acesso à informação e ao conhecimento gerado a mais de noventa por cento da população brasileira, que fala apenas o Português, população esta que, por meio dos impostos pagos, mantém a UFMG e paga pelo trabalho de todos os acadêmicos do CEVEP.
O argumento de que os idiomas escolhidos para a conferência são "línguas técnicas"  não justifica a exclusão do Português, e o argumento de que povos lusófonos são capazes de entender o Espanhol revela apenas subserviência cultural.
Agindo com subserviência, jamais construiremos uma Nação autônoma e livre. Citamos o exemplo da França, onde em 1981 o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou orientação para que todos os seminários e colóquios de natureza científica e acadêmica promovidos dentro do país fossem apresentados na língua francesa e, quando isto não fosse possível, a tradução simultânea para o Francês seria obrigatória. O Francês é considerado uma "língua técnica" porque os franceses a defendem e trabalham neste sentido.
Lembramos, ainda, o exemplo do nosso moderno Código de Defesa do Consumidor que incorpora a noção de que todo produto e serviço oferecido em solo brasileiro deve obrigatoriamente apresentar seu texto em Português. Acreditamos que esta noção deva ser incorporada também pelas universidades brasileiras, públicas e particulares, e todo conhecimento por elas gerado deveria ser apresentado em Português.
Com estas considerações o MNDLP vem solicitar ao Sr. Ministro titular do MEC, ao Sr. Governador de Minas Gerais e ao Reitor da UFMG que laborem no sentido de impedir que tal atentado contra nosso idioma pátrio venha a ser desferido por uma entidade cultural pública brasileira, IMPONDO A ACEITAÇÃO DE TRABALHOS EM PORTUGUÊS BEM COMO A VERSÃO PARA O PORTUGUÊS de todo texto apresentado em outro idioma na conferência citada.

Santos, Abril de 2000

Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa
http://www.novomilenio.inf.br/idioma
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tel.: (13) 222 0423



Anexo à Carta Aberta do Movimento Nacional em Defesa da Língua Portuguesa
ao Ministro titular do MEC, ao Governador de Minas Gerais e ao Reitor da UFMG

Texto da chamada de trabalhos do CEVEP da UFMG


I Eletronic Conference
Centro Virtual de Estudos Políticos (CEVEP)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, Brazil

Internet, Democracy and Public Goods
November 1-30, 2000

Call for Papers
Deadline for submissions: June 30, 2000

Internet voting, eletronic governance, civic networking over the Internet, eletronic media, cyberdemocracy, Internet lobbying and campaigning, public services and information over the Internet. These are amongst the numerous ways by which the Internet increasingly invades the political life of contemporary democracies. It is becoming ever more important for social scientists to understand how this new communication technology will affect politics in the twenty-first century. Particularly, in the light of the market struggles for control over the new medium, it becomes important to reflect upon its role as a public good.

This conference is an experiment with new forms of organizing intellectual debates over the Internet, using computer-mediated communication to discuss the theme of the event. In order to participate or attend to the conference, one needs only to have  access to a computer connected to the Internet. During the month of November, all accepted papers and critical commentaries will be available at the conference's website and will be discussed by the participants and those attending  to the conference.

Proposals (title, abstract, author and affiliation) should be sent by e-mail to conference@cevep.ufmg.br. Proposals may be submitted in English, French, German or Spanish.
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