
A fronteira das linguagens no mundo contemporâneo: 
uma pequena provocação.

Quem se sente provocado e desafiado? Apenas estes têm uma possibilidade 
de aproveitar. Esta é uma proposta diferente. Vamos fazer diferente, inovar. 
Quantos  descobrirão  o  sentido  deste  texto?  Quantos  terão  iniciativa  e 
encontrarão um meio de decifrar este artigo? Ah meu bravo Lima Barreto e 
seu  fantástico  o  homem  que  sabia  javanês!  Como  as  coisas  vêm  se 
modificado nos últimos anos.  Este é um desafio,  apresentando um curto 
texto em outra língua - menos conhecida - como um desafio aos leitores. 
Quem terá iniciativa e descobrirá do que se trata? É um mero teste para 
verificar a iniciativa dos leitores e sua versatilidade no uso das ferramentas 
disponíveis  hoje.  Como  os  tradutores  vão  transformar  radicalmente  a 
maneira  de  se  comunicar!  As  línguas  e  os  contatos  entre  pessoas 
brevemente  não  serão  os  mesmos.  Cursos  de  línguas  ficarão  restritos 
àqueles  que  querem  ler  “no  original”.  Diga-se  de  passagem,  o  que  é 
extremamente útil e agradável. Tal como aconteceu com o latim, hoje língua 
morta, aqueles que imaginam que o Inglês dominará para sempre o futuro 
são míopes: o futuro oferece em breve coisas diferentes...  A maioria das 
pessoas que conheço, por limitação natural, consegue apenas perceber o 
que está frente ao seu horizonte. Quem imaginaria que o latim seria língua 
morta? Quem imaginaria os imponentes exércitos romanos vencidos? Não 
que sua influencia não seja importante e decisiva. Apenas, uma visão que 
em um tempo distante, as coisas não serão as mesmas e não serão como se 
imagina hoje. Esta é uma provocação mínima, visando acordar o leitor ao 
que  virá.  O  Homem  mudará.  A  comunicação  entre  pessoas  mudará 
radicalmente. Em uma viagem internacional (e isto breve não terá o mesmo 
sentido que pensamos hoje), a tradução será trivial e automática, feita por 
máquinas.  Nada,  por  mais  dominante  e  invencível  que  pareça  hoje, 
permanecerá. Como provocação, proponho que os decifradores enviem uma 
mensagem eletrônica para o jornal, identificando-se. E na próxima edição 
deste  jornal,  listaremos  os  vencedores  e  os  percentuais  de  sucesso  em 
aproveitar  este  artigo  provocador.  O  texto  destina-se aos  que  tiverem a 
iniciativa de solucionar este enigma e não aos que forem devorados por 
ele...
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