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Esperanto foi planejado com o objetivo de facilitar a comunicação entre pessoas que falam
idiomas diferentes
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Vi scias kio estas Esperanto?

Você compreendeu a última frase? Está em Esperanto , língua planejada com o

objetivo de facilitar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes.

É que Fortaleza  virou a sede da língua, pois jovens de 25 países estão

reunidos na cidade com uma única finalidade: participar do 70° Encontro

Mundial da Juventude Esperantista.

O evento acontece uma vez por ano, sempre em um país diferente. Desta vez,

o Brasil foi escolhido como sede aproveitando o embalo da Copa. E Fortaleza é

a anfitriã devido ao seu clima e ao movimento esperantista local. A cidade

possui um dos cursos de Esperanto mais antigos do Brasil nas Casas de

Cultura da UFC , também abriga um grande número de falantes da língua e,

além disso, já foi sede do Congresso Mundial de Esperanto no ano de 2002.

Festival de línguas e culturas

Uma ótima oportunidade de reportagem “in loco” será o Festival de

Línguas e Culturas. Um evento gratuito e aberto ao público que visa

mostrar a diversidade cultural e linguística do movimento esperantista.

Em stands montados na Praça da Gentilândia, os participantes

estrangeiros estarão disponíveis para conversar sobre seus países e

culturas.

A interação com o público presente vai acontecer através do Esperanto,

com tradução simultânea para o português. Estão confirmados stands

sobre China, Cuba, França, Alemanha, México, Polônia, Rússia, entre outros países. Além disso, haverá apresentações musicais de artistas

estrangeiros que usam o Esperanto como ferramenta artística. O Festival de Línguas e Culturas acontece no sábado (19), das 8h às 12h.

E para quem ficou curioso sobre o significado da primeira frase do texto, em português ela é assim: “Você sabe o que é Esperanto?”.

LEIA TUDO SOBRE

DÊ SUA OPINIÃO

Fortaleza foi escolhida sede do Esperanto (FOTO: Fá bio Monteiro)
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Helderson Tavares

Mi estas tre feliĉa scii ĉi evento .antaux laboro aspektos . Brakumon!!

Responder · Curtir ·  · há 12 horas1

Anna Nanchen

Encontro de Esperantistas.

Responder · Curtir ·  · há 16 horas1

Onklo Eng  ·  Quem mais comentou

Saluton el malajzio.

Responder · Curtir · há 3 horas
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