
1	
	

“Minha pátria é a língua portuguesa” 

Fernando Pessoa 

 

 “Lusofonia” - o dicionário Priberam tem três definições desta palavra.  

A primeira, enquanto conjunto político-cultural dos falantes de português, 

remete-me diretamente para a noção de fronteira, aquela que contém o 

conjunto dos falantes que partilham características distintas dos demais. Dir-se-

ia vasta uma vez que abraça um outro conjunto, o dos países em que a língua 

oficial é a língua portuguesa. Aqui consigo contabilizar o número de países, 

falantes e governantes. Está tudo milimetricamente definido, com percentagens 

contabilizadas como termos de comparação com todas as outras línguas.  

A segunda, definida como a divulgação da língua portuguesa no mundo, 

destaca a importância desta para qualquer outro cidadão do mundo, para que 

este possa ter acesso à verdadeira essência de se ser Português. Uma língua 

tem em si toda uma vivência própria dos seus falantes nativos, contida em 

expressões idiomáticas, em combinações de preposições e conjunções que 

nos retratam de uma forma única. A galinha da vizinha que é sempre melhor do 

que a minha é uma visão tão caracteristicamente portuguesa, a do Português 

rural, tão distinta das de outros povos, como por exemplo a dos ingleses, que 

têm a relva mais verde no outro lado do muro1. Ainda assim, este conceito 

concebe em si a distinção entre mim e o outro, entre o Português e o 

estrangeiro. 

A terceira, a condição de lusófono. Esta é a característica de todo e 

qualquer cidadão cuja pátria seja a língua portuguesa, independentemente do 

seu dia a dia ser bombardeado por tantas vivências de outros povos, 

maioritariamente anglófonos. A língua portuguesa espalhou-se pelo mar e pelo 

mar quebrou fronteiras, conquistou meio mundo e permaneceu em países 

distantes, curiosamente todos banhados pelo mar. Oceanos diferentes têm 

junto a si países lusófonos, como resquício de outros tempos, ou talvez não. 

Terão sido as influências políticas ou as culturais que nos permitiram ficar tão 

próximos de países com culturas tão distintas?  

																																																													
1	“The	grass	is	always	greener	on	the	other	side	of	the	fence”	(ditado	popular	inglês)	
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Olhando para a literatura, algo se destaca. Há algo comum que nos 

aproxima na forma de olhar para tudo, o mar. Esse espaço comum, propício à 

introspeção, quer pela sua magnitude, quer pelos segredos que em si encerra, 

aproxima-nos. Muito mais do que um fenómeno de intertextualidade, é um 

modo de estar e de reagir. O mar é tão nosso, percorre a poesia, a prosa, a 

música, a pintura… Muitos são os países banhados por mar, obviamente, mas 

em nós está marcado a ferro quente. A língua portuguesa tem na sua alma a 

saudade provocada pelo mar que a tantos levou a vida, a saudade de quem 

partiu para longe à procura duma vida melhor. O lusófono é na sua condição 

errante, errando pelo mar dentro de forma destemida, seja para ganhar o pão 

de cada dia, seja para se desafiar a si próprio. Mia Couto, através de uma das 

suas personagens, pescador de profissão, diz que “o mar é que tem culpas – 

pois lá se esbatem os limites – tudo ali pode ser. No mar não há palavra, nem 

ninguém pede contas à verdade”2. E aqui desaparecem as fronteiras da língua 

portuguesa. Estamos já noutro continente, o africano, mais concretamente em 

Moçambique, e o mar está tão presente como no português de Portugal, tão 

português como o de Camões, quando as esposas e mães se despedem dos 

navegadores.  

A viagem do coletivo dá muitas vezes lugar à viagem do indivíduo. O 

mar é um universo que atrai o ser humano. Mais uma vez, Mia Couto deixa-se 

envolver pelo canto da sereia que leva o navegador para dentro de si próprio, 

tantas vezes um percurso como aquele do pescador que se tenta afastar das 

rochas: “Eu olhei o mar, sem dar outra resposta. Meu pai, afinal, me estava a 

dizer o quê? Que trazemos oceanos circulando dentro de nós? Que há viagens 

que temos que fazer só no íntimo de nós?”3. Se trazemos oceanos circulando 

dentro de nós, não será a língua portuguesa o sangue que nos percorre as 

veias? Como podemos formular o nosso pensamento senão através da 

linguagem, a nossa, muito própria? Como não reconhecer o som das ondas 

nas palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen? 

 

 

 
																																																													
2	In	mar	me	quer	(Caminho,	p.20)	
3	In	mar	me	quer	(Caminho,	p.59)	
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“Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. 

A tua beleza aumenta quando estamos sós 

E tão fundo intimamente a tua voz 

Segue o mais secreto bailar do meu sonho. 

Que momentos há em que eu suponho 

Seres um milagre criado só para mim.”4 

 

É este sentir de uma forma universal que nos aproxima enquanto 

falantes de uma língua sem barreiras, como rio que desagua no mar. O rio 

nasce e cedo se apressa em ir ter ao mar, nunca o contrário. O mar é dono e 

senhor da calmaria e da tempestade. Dita a fortuna de quem se aventura e cria 

em nós o derradeiro desafio de superação, qual Adamastor que nos corrói por 

dentro e nos diz que não somos capazes, aquele que diz que não somos 

dignos da mesma felicidade que chega aos restantes que não se aventuraram, 

que não desejaram ir mais além e que, por isso, não lidaram com os seus 

demónios. Foi o mar que nos ensinou a gritar três vezes para fazer valer a 

nossa voz. Foi o mar que nos ensinou a valorizar o céu azul, refletindo, sereno, 

a luz do sol. Foi o mar que nos fez chegar a terra sãos e salvos, com a areia 

quente a dizer-nos que, agora sim, é seguro repousar. 

Sendo incontrolável por natureza, deixou de ser ambição do Homem 

dominar este elemento. Quanto muito, aproveitar as suas riquezas, muito para 

além do literário. Porém, a literatura retira as barreiras políticas e os interesses 

económicos, derruba preconceitos culturais, humaniza-nos para além dos 

valores muitas vezes destorcidos de quem se afirma como cidadão de um país. 

Até porque muitos de nós deixaram de pertencer a uma só nação, os limites e 

fronteiras não fazem mais sentido. Somos seres humanos que compartilham 

características e sentimentos. O mar não é apenas do lusófono. Hemingway 

irritar-se-ia se ao seu velho pescador fosse atribuído um lugar de figurante na 

discussão dos protagonistas do mar, numa escala de heróis, cuja tabela fosse  

liderada pelo Herói Português, com tantos milhões no mundo que 

																																																													
4	“Mar	sonoro”	
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desconhecem a proeminência do Infante de Sagres ou os feitos de Vasco da 

Gama. 

A língua é um mecanismo de união e de sentimento de pertença, 

carregada de história, muitas vezes com o peso de versos entranhados em 

nós. A partilha de algo comum que faz o emigrante cumprimentar o turista do 

seu país com um sorriso aberto assim que reconhece a sua língua, esse 

alguém tão desconhecido como os restantes dez milhões de habitantes do país 

que o viu nascer. Desconhecendo-se o credo religioso, partido político ou até 

clube futebolístico, a vontade de conversar e partilhar a sua condição de 

“irmão” é geradora de empatia. A fronteira é abolida pelo ser humano que se 

apresenta à sua frente e partilha o mesmo código, alguém que sabe o que é 

saudade, essa sim tão comum ao lusófono e estranha aos outros. A dualidade 

entre pertença a um espaço, com um código único, e a definição do que é ser-

se humano será sempre a grande questão presente no conceito de Lusofonia. 

Por via das dúvidas, algo damos como certo, o que nos aproxima enquanto 

lusófonos será sempre o facto da língua portuguesa ser a nossa pátria. 

 

Sophia Camões 


