
Dia da Comunidade Alemã na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo: 02.09.2019 

Sessão solene com a finalidade de homenagear a 

Comunidade Alemã 

Palavras de Saudação do Porta-Voz da Aliança das Instituições 

de Língua Alemã em São Paulo, Dr. Klaus-Wilhelm Lege 

 

A preservação dos valores e virtudes ocidentais 

Desde o início da imigração em grupos de 

pessoas de língua alemã, há cerca de 200 anos, 

existem associações desses imigrantes no Brasil, 

como clubes, institutos e sociedades, bem como 

escolas, instituições religiosas, hospitais e lares de 

idosos. Além das tarefas específicas por ocasião 

da sua fundação, essas instituições também têm o 

objetivo de formar lugares de identidade linguística 

para as famílias que chegaram. 

Através da língua alemã, a língua materna mais 

falada na União Europeia, deveria também ser 

preservado o vínculo com a pátria e, portanto, para 

as gerações futuras o elo cultural dos países de 

emigração da Europa Ocidental. Acima de tudo, os 

costumes respectivamente as tradições, bem 

como valores e virtudes ocidentais são 



preservados e transmitidos nas associações e 

instituições fundadas pelos imigrantes no Brasil. 

Esses valores e virtudes, que sobreviveram até 

mesmo aos piores momentos do século passado, 

mantem e reforçam no Brasil as concepções éticas 

e morais da Europa Ocidental. Ética e moralidade 

são baseadas na razão, cuja condição é a 

liberdade de pensamento. 

O homem foi libertado de sua imaturidade pelo 

Iluminismo (1650 - 1800). A mentalidade da 

submissão foi substituída pelo espírito da crítica. 

As pessoas se tornaram autônomas em relação às 

autoridades religiosas e políticas, e os direitos 

humanos se tornaram universais.  

No entanto, nos últimos anos, a introdução 

deliberada do "politicamente correto" aboliu o 

princípio fundamental do Iluminismo de que nada 

e ninguém deveria estar acima das críticas. Em 

vez de verdades, por causa do "politicamente 

correto" existem apenas pontos de vista e 

perspectivas. Isso porque o “politicamente correto” 

exige o respeito e a apreciação de todas as 

práticas religiosas, ideológicas e culturais. 

Qualquer crítica a outras culturas é denunciada 

como imperialismo eurocêntrico. Além disso, toda 



demanda por qualidade intelectual ou artística é 

descartada como elitismo. 

O "politicamente correto" manda aceitar modos de 

pensamento e práticas que são irracionais, 

absurdas ou ridículas, só por causa de uma cultura 

ou religião diferente. O "politicamente correto" 

equivale também valores fundamentais do 

Ocidente com diversos fenômenos que aparecem 

no mundo sem caráter de valor. Portanto, 

pensamentos imorais, práticas desumanas ou 

crenças irracionais não devem ser aceitos 

simplesmente porque outra cultura ou religião os 

impõe. O direito de praticar críticas intelectuais faz 

parte dos direitos humanos. 

 

Nós, a Aliança das Instituições de Língua Alemã 

em São Paulo, defendemos a democracia liberal 

como o epítome da razão humana e continuamos 

a defender os direitos humanos universais. KWL, 

02.09.2019 

 


