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CERTIDÃO

CERTIFICO que da Ata de Reunião da Comissão Técnica do Inventário Nacional da
Diversidade Linguística (CT-INDL), de nove de setembro de dois mil e catorze, consta o
seguinte: Foi deliberada a inclusão da língua Guarani Mbya no Inventário Nacional da Diversidade
Linguística, uma vez que todos os requisitos foram atendidos, como atesta o processo de n.º
01450.010066/2014-86 e Dossiê correspondente, fazendo jus ao título de Referência Cultural Brasileira,
conforme o Decreto 7.387, de 09 de dezembro de 2010. DESCRIÇÃO: o Mbya é uma das três
variedades modernas da Língua Guarani, da família Tupi-Guarani, tronco linguístico Tupi.
As outras são o Nhandeva ou Chiripá/Txiripa/Xiripá ou Ava Guarani e o Kaiowa. No
entanto, a delimitação entre essas variedades não aparece de modo estaque e consensual.
Além disso, os falantes utilizam outras formas para nomeá-las. Nestas variedades, a língua
Guarani é falada amplamente em quatro países – Paraguai, Argentina, Bolívia, Brasil –,
sendo designada língua oficial do Estado Paraguaio, língua oficial para o trabalho no
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) ao lado do Português e do Espanhol, e língua cooficial do Município de Tacuru - Mato Grosso do Sul - Brasil. Região de origem:
movimentos migratórios de grupos conhecidos como Guarani parecem ter se originado na
bacia amazônica. A literatura indica que tais grupos habitaram as selvas subtropicais do
Alto Paraná, do Paraguai e do Uruguai médio. A maioria dos Mbya seria proveniente da
região do Guairá. Estima-se que ali viviam, no século XVI, cerca de 150 mil Guarani , os
quais foram, ao longo da história de ocupação do continente, vítimas de escravidão e de
assassinatos. São os sobreviventes desse processo que hoje habitam variadas regiões da
América Latina, nomeadamente na Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Em todo o litoral
Sul do Brasil, do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, e em muitos pontos da linha
fronteiriça do Brasil com a Argentina e Paraguai, e em menos escala com a Bolívia,

encontraremos aldeias Guarani nas quais se fala somente ou majoritariamente a variedade
Mbya. Sessenta e nove delas, localizadas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, foram
inventariadas. (Inventário da Língua Guarani Mbya, 2011, p.33-34). Essa descrição
corresponde à apresentada no Relatório Final do Inventário da Língua Guarani Mbya, que
consta no processo administrativo nº 01450.010066/2014-86 e Anexos, no qual se
encontra reunido um amplo conhecimento sobre essa língua, contido em documentos
textuais, bibliográficos e audiovisuais. Data da Inclusão: 09 de setembro de 2014. E por ser
verdade, eu, Célia Maria Corsino, Diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e coordenadora da
Comissão Técnica do INDL lavrei a presente certidão que vai por mim datada e assinada.
Brasília, Distrito Federal, 10 de novembro de 2014.

