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História 

Em 2014, comemora-se mais de setenta anos do Instituto Caro y Cuervo (ICC) desde sua criação 

em 1942, pela 5 ª Lei de 25 de Agosto de 1942. Em 1970 declarou-se que o ICC "é uma instituição 

pública de pesquisa científica nacional e de caráter educacional", que tem como objetivo “cultivar 

a pesquisa científica nas áreas de linguística, filologia, literatura, ciências humanas e história da 

cultura colombiana, e promover estudos por meio da difusão dessas áreas e por meio do ensino 

superior e da formação de professores e especialistas nas disciplinas mencionadas" (Decreto 

1.442 de 1970, pelo qual os Estatutos do Instituto Caro y Cuervo foram aprovados). 

De acordo com os seus objetivos, o ICC concluiu a elaboração do Diccionario de construcción y 

régimen de la lengua castellana  e começou o trabalho de ensino e pesquisa com projetos como 

o Alec (Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia) e outras pesquisas relacionadas com o estudo 

e divulgação de línguas indígenas e crioulas, por meio da ação de professores e pesquisadores 

especialistas em lexicografia, semântica, fonética, linguística geral, literatura e línguas clássicas. 

A Constituição de 1991 reconheceu pela primeira vez a Colômbia como um país multiétnico e 

multicultural. Desde 2003, o ICC faz parte do Ministério da Cultura e, de acordo com essa 

mudança na concepção de cultura, tem como objetivo "promover e desenvolver a pesquisa, 

ensino, asessoramento e divulgação das línguas no país e de suas literaturas, com o fim de 

reforçar a sua utilização e reconhecimento com base no prestígio social e na valoração estética. 

Para este fim, o ICC assessora o governo colombiano e contribui com o desenvolvimento de 

políticas para o fortalecimento e preservação do patrimônio imaterial da nação" (Acordo 002 de 

2010). 

Em seus setenta anos de história, o ICC tem ganhado uma grande reputação internacional pela 

qualidade de suas pesquisas e projetos que ganharam vários prêmios, incluindo o Príncipe de 

Astúrias (1999), pela conclusão do DICCionario de construcción y régimen de la lengua 

castellana, e o Prêmio Bartolomé de Las Casas (2001) e o Prêmio Elio Antonio de Nebrija (2002). 

Atualmente, o ICC trabalha em cooperação com outras instituições governamentais e acadêmicas 

através da assinatura de acordos e específicos, na formulação de projetos que permitem a 

realização de seus objetivos. 

 

 



Missão e Visão 

Missão 

O ICC propõe e implementa políticas para documentar, consolidar e enriquecer o patrimônio linguístico 

da nação, desenvolvendo e promovendo a pesquisa, o ensino, o assessoramento e a divulgação das 

diversas formas de comunicação através da língua, literatura e cultura latino-americana (Lei 002 de 19 

de Fevereiro de 2008). 

Visão 

Em 2019, o ICC terá fortalecido e consolidado o seu reconhecimento como um centro de ensino 

superior, avançando na pesquisa inovadora, na formação e na apropriação social do conhecimento em 

suas áreas de missão. Também terá contribuído significativamente para o reconhecimento da 

legitimidade das várias formas de comunicação para a convivência na diversidade.  

 

Oferta Acadêmica 

 

  

 

 

O Instituto Caro y Cuervo é uma entidade parte do Ministério da Cultura e oferece diferentes 

programas acadêmicos focados no fortalecimento e no resgate do patrimônio linguístico e cultural 

do país:  

MESTRADOS 

Maestría en Literatura y Cultura 

Maestría en Lingüística 

 DIPLOMADOS (CURSOS DE FORMAÇÃO) 

Diplomado en didáctica de la gramática del español como lengua extranjera 

Diplomado en latín clásico 2013 

Diplomado en estudios editoriales 

Diplomado en lingüística 

Diplomado de griego 2012 

Curso Gramática española intermedia 

 

http://www.caroycuervo.gov.co/oferta-acad%C3%A9mica/maestr%C3%AD-en-literatura-y-cultura#overlay-context=press-release/informaci%25C3%25B3n-maestr%25C3%25ADa-en-ling%25C3%25BC%25C3%25ADstica
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/informaci%C3%B3n-maestr%C3%ADa-en-ling%C3%BC%C3%ADstica
http://www.caroycuervo.gov.co/press-release/diplomado-en-estudios-editoriales

