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1) Entre as últimas actualizações do site

• Faut-il parler anglais pour être européen ? CR et 10 recommandations syndicales...     
• Un proyecto comunitario protegerá y preservará lenguas en peligro de extinción   
• DLF Bruxelles-Europe : Infolettre n°18   
• Place de l'anglais à l'Université norvégienne   
• CIAO! Zweisprachiges Magazin für Italienliebhaber   
• Un appel d'associations de défense de la langue française   
• RFI : fin des programmes en allemand, polonais, laotien, albanais et turc (AFP)   
• Call for Book Chapters: Translating from Arabic   
• Premier rapport sur la situation des langues minoritaires en Rép. Tchèque   
• UNESCO and ICANN promote linguistic diversity...   
• Le réseau «master européen de traduction» est opérationnel  
• La dispute linguistique entre Hongrie et Slovaquie ravivée...   
• Rappel à communication : la traduction de textes plurilingues   
• Une langue slave de plus en Europe ?   
• La lengua española genera el 15,6% del PIB   
• A la Commission, mieux vaut "speaker" English (Jean Quatremer)  
• Claude Hagège : la loi 101 québecoise comme modèle de plurilinguisme   
• Lausanne 2010 : "Eveil aux langues, approches plurielles :...   

2) Línguas e identidade nacional 

O OEP não esperou pelo debate em França sobre a identidade nacional para se questionar sobre esta 
questão que é um tema muito importante.  Este  tema encontra-se no centro da problemática do 
plurilinguismo e não foi por acaso que nos Encontros Europeus do Plurilinguismo, que teve lugar 
em  Berlim,  nos  dias  18  e  19  de  Junho  de  2009,  a  primeira  mesa-redonda  tinha  como  tema 
“Cidadania e Identidades Nacionais".
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A relação entre língua e identidade nacional é evidentemente muito complexa. O tríptico um povo, 
uma língua, um Estado não é de modo nenhum a regra no período moderno dominado pelo modelo 
de Estado-nação. Nações diferentes podem partilhar a mesma língua, enquanto uma nação pode 
compreender populações falantes de línguas diferentes. A língua não é suficiente. É preciso partilhar  
valores comuns, e além dos valores, é preciso partilhar, não só  uma história, como também um 
destino comum que pode alimentar-se de histórias plurais.

Contudo, e é particularmente verdade, enquanto o Estado-nação está em crise, a língua é talvez a 
marca de identidade mais potente de um território. Os 98% de franceses que consideram a língua 
como um elemento importante da identidade não estão enganados. Tudo isto por uma razão muito 
profunda, a língua não é a ferramenta da concepção vulgar. É muito mais do que isso. É verdade 
que é um meio de se comunicar e trocar informações. Porém, é sobretudo um meio para expressar 
ideias, gostos, sentimentos, valores, etc., e é também o lugar da memória colectiva. É através da 
língua que se concretiza o pensamento. A língua não é uma ferramenta, é um meio. Um meio que 
está  em movimento.  A língua não é  fixa,  não está  votada à  eterna  reprodução dela  própria.  É 
permeável,  sensível  às  influências  e  às  outras  percepções  do  mundo,  alimenta-se  de  trocas 
interindividuais mais ou menos massivas. Pode-se fugir como podemos fugir de nós próprios. É por 
esta razão que a identidade, constantemente oferecida pelo olhar sobre si e o olhar do outro, está em 
perpétua mudança ficando sempre ela mesma. Ela é plural. Já agora de que língua estamos a falar? 
A língua materna, a língua ou as línguas do país de acolhimento, as outras línguas que falam os 
cidadãos plurilíngues, a língua do vizinho? Todas com certeza, mas em primeiro lugar a língua 
materna. As outras línguas abrem outros horizontes e permitem observar a sua própria língua e de a 
conhecer melhor. Contudo, se a língua determina muito fortemente a personalidade, é, ao mesmo 
tempo, pela sua universalidade constitutiva um meio de libertação e liberdade. A língua materna 
depois de passar pela escola liberta e as outras línguas assentam em limites que não a prejudicam, 
pelo menos assim deveria ser.

Se a língua materna não é a língua do país de acolhimento, é necessário aprender essa nova língua 
sem perder a língua materna, e isto é assim em qualquer circunstância ou deveria ser, tanto para as 
pessoas como para as empresas. É o mais elementar código de boa conduta.

3) Plurilinguismo e identidades nacionais: O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?

Plurilinguismo e Europa política

O plurilinguismo é inseparável da afirmação de uma Europa política.

A Europa  é  rica  da  sua  diversidade:  diversidade  geográfica,  cultural  e  linguística.  Porém,  esta 
diversidade  não  exclui  a  intensidade  das  trocas  e  a  emergência  de  uma  consciência  europeia 
enraizada numa história antiga, comum e partilhada, que no passado foi frequentemente conflituosa.

As línguas  ao  não  se  separarem da  cultura,  a  identidade  da  Europa  está  construída  pelas  suas 
culturas e pelas suas línguas, antigas e modernas.

Assim, a Europa não pode existir sem o respeito pelas línguas que a ilustram e animam e não se 
pode fechar num molde de um economismo redutor.

Plurilinguismo e identidades europeias

O plurilinguismo é  o  meio  de  afirmar  na  Europa  a  perenidade  das  entidades  nacionais,  lugar 
privilegiado de exercício da cidadania.

Se a Europa do comércio pode tirar o melhor partido, não sem risco, de uma língua veicular, a 
Europa  política,  cultural  e  cidadã  não  pode  existir  sem  o  conhecimento  reciproco  e  a 
intercompreensão dos povos europeus. Este conhecimento e intercompreensão só podem ganhar 
raízes através das línguas e cultura.



Não pode existir só uma língua para a Europa. A Europa deve encontrar a sua plenitude ao rejeitar a 
ideia de pensar e trabalhar através das línguas das superpotências actuais ou futuras, em particular 
quando essas línguas são minoritárias na Europa.

Assinar a Carta e fazê-la assinar

4) Pólo de Investigação do OEP: Seminários de investigação sobre o plurilinguismo

Em parceria com o UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132:
Seminário de Investigação Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Políticas linguísticas e plurilinguismo
Próximas sessões: 

• 5 de Fevereiro de 2010: Políticas linguísticas e plurilinguismo no Chipre 
Marilena Karyolemou (Universidade de Chipre, Chipre) 

• 19 de Março de 2010: Políticas linguísticas e plurilinguismo em Espanha: o caso do leonês 

Janick Le Men (Universidade de León, Espanha) 

Para saber mais e para se inscrever

5) Avisos e publicações

• A UNESCO apresenta  a  sua  colecção  multilíngue  de  Histórias  gerais  e  regionais  da 
Humanidade, uma enorme empresa, que reuniu mais de 1800 historiadores e especialistas de 
todo o mundo, uma obra única no seu género de 51 volumes que transcende as histórias 
nacionais: a UNESCO apresenta hoje em versão multilingue e sob uma nova perspectiva as 
Histórias da Humanidade: Ler no site

• MON MUR A MOI/ DIE MAUER UND ICH, Musiktheater com Marén Berg, Argumento e 
encenação  de  Christian  Bruster,  Co-produção  MAISON  DE  L'EUROPE  -  LE  P'TIT 
EUROPEEN. Próxima data parisiense: Sexta 22 de Janeiro de 2010.

• Estudo sobre a contribuição do multilinguismo    para a criatividade  , estudo solicitado pela 
Comissão Europeia e publicado a 24 de Julho de 2009.

• Relatório ao   Parlamento 2009 sobre o uso da Língua Francesa  

• A Chave das línguas   Dezembro de 2009

• A revista internacional de pensamento crítico Transeuropéennes reaparece como publicação 
on-line. Temos o prazer de vos convidar a descobrir esta nova série e a sua primeira edição: 
textos, em que a maioria são inéditos, não só em francês e inglês, como antes, mas também 
em árabe e turco, uma galeria de fotografias… O site é ainda um devir, mas as secções já 
são navegáveis e prontas para serem partilhadas. 

Bem-vindos ao site  www.transeuropeennes.eu!

6)    Reler as últimas Cartas do OEP clicando   aqui  

9) Aderir ao OEP
O  OEP é  uma  associação  de  direito  francês,  mas  amplamente  internacional  devido  aos  seus 
membros  e  parceiros.  Apesar  do  apoio  que  recebe  sobretudo  das  autoridades  públicas  para  a 
organização de grandes eventos tais como os Encontros, o OEP para viver e se desenvolver precisa 
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imperiosamente do apoio dos seus membros, indivíduos ou pessoas morais. Se desejar apoiar os 
esforços  do  OEP  para  se  informar,  pensar  connosco,  explorar  os  trabalhos  de  investigação, 
favorecer e valorizar as publicações sobre o plurilinguismo e a diversidade linguística e cultural, 
actuar junto dos responsáveis políticos, etc., não hesite a nos contactar, e torne-se membro do OEP.

Se não desejar receber esta carta, responda a este correio electrónico colocando no assunto NÃO

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
- telemóvel: ++33 (0)6 10 38 68 90
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