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1) As línguas, valores ou contravalores económicos?

As línguas e os valores culturais podem ou devem ser consideradas como valores económicos? A 
questão deve ser colocada nestes termos, visto que a resposta determina o modo como as empresas 
e os governos podem retratar o tratamento das línguas nas suas políticas.

É necessário recusar à língua um valor económico, enquanto bens imateriais sujeitos às regras da 
rareza, para poder separar estritamente valores culturais e valores económicos, o que é impossível.

Se  nos  atendermos  a  uma  concepção  estreita  da  cultura,  ou  seja,  obras  susceptíveis  de  uma 
apropriação privada, é evidente que não há separação. A obra é, por definição, rara, e até mesmo de 
uma rareza extrema, uma vez que é única.

Porém, se partirmos de uma concepção mais ampla da cultura quanto aos modos de ser e de fazer, 
aos vários modos de ver o mundo, descobrimos algumas particularidades económicas das culturas e 
das línguas.

A linguagem é "um espaço  de comunicação social, de invenção linguística: uma possibilidade de 
representação do universo. De a modificar também, pelas obras da linguagem, foi de modo modesto 
e à margem", relembra-nos Jorge Semprún (Une tombe au creux des nuages, Essais sur l'Europe  
d'hier et d'aujourd'hui, Ed. Flammarion, Paris 2010, p. 135).

Como o ar, como a água, as culturas e as línguas em interacção umas com as outras fazem circular 
os  conhecimentos,  as  ideias,  os  valores  e  os  imaginários  independentemente  de  qualquer 
apropriação mercantil sem ser, contudo, totalmente estrangeiras aos mercados. Isto porque fogem às 
formas de apropriação privativa que as potências, que dominam os mercados, tentam controlar, e as 
tecnologias modernas dos meios de comunicação e da Internet dão,  aos riscos desta tomada de 
controlo, uma amplitude sem precedentes na História.

O que leva a diversidade cultural e linguística a entrar no campo da Economia, é a rareza. Se o ar ou  
a água vierem a faltar, e nós não somos todos iguais perante o ar e a água, daí se falar da economia 
do ar, da economia da água, e à margem de "mercados" na forma dos direitos de poluir. Porém, é 
preciso administrar ar e água a nível do planeta.
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Na  medida  em  que  os  circuitos  económicos  funcionam  no  interior  dos  ares  linguísticos 
determinados, deixa de ser necessário uma administração ou um tratamento consciente e voluntário 
das línguas. No entanto, ao contrário das ideias concebidas, as línguas modernas foram de um modo 
ou de outro administradas, e a sua emergência foi o fruto de vontades políticas, às vezes religiosas. 
O alemão moderno não deve a sua ascensão à revolução luterana?

Assim, com o desenvolvimento da mundialização e a sociedade do conhecimento, as necessidades 
de comunicação interlinguísticas intensificaram-se, e as competências em línguas tornaram-se raras.

De um ponto de vista muito reducionista, que é o caso do neoliberalismo, ideologia frequentemente 
ensinada como uma ciência, existe um modo de ver o mundo e uma forma de o expressar, todas as 
línguas têm valor porque substituem-se umas às outras e a diversidade linguística é um obstáculo 
aos intercâmbios e ao correcto funcionamento dos mercados, mercados dos bens e mercados do 
trabalho.

Segundo  esta  ideologia  temível  e  as  inclinações  totalitárias,  as  línguas  não  seriam  valores 
económicos, mas sim contravalores que perturbam os mercados.

Um outro modo de  ver  esta  questão é considerar  o  desconhecimento da diversidade cultural  e 
linguística na sua dimensão socioeconómica a nível das empresas como de toda a sociedade, como 
geradora  de  custos  escondidos,  de  sofrimento  ao  trabalho,  de  improdutividade,  do  contra-
rendimento  económico  e  comerciais  e  do  enfraquecimento  da  coesão  social.  Inversamente,  a 
competência plurilíngue é um trunfo para o indivíduo e para a empresa que hoje em dia tomamos 
lentamente consciente.  É óbvio que  só encontraremos isso excepcionalmente  nas  formações de 
engenheiros  e  de  gestão  como  uma  abordagem  global  dessas  questões,  as  matérias  ensinadas 
provenientes muitas vezes do mesmo molde e as obras de gestão são, regra geral, traduções de obras 
anglo-saxãs onde a questão não tem nenhuma razão de ser levantada.

Suponhamos! O tratamento das línguas na empresa ou na sociedade é um domínio emergente da 
investigação e um domínio muito multidisciplinar. É preciso desenvolvê-lo rapidamente porque os 
riscos  sociais  e  económicos  são  colossais.  A questão  do  direito  à  língua  afecta  os  direitos 
fundamentais e nada indica que o investimento nas línguas e a diversidade linguística, começando 
pela língua materna ou a do país, não é um investimento de primeira ordem a longo prazo para o 
sucesso económico individual e colectivo e para o bem-estar de todos.

A ler ou a reler:

• Les langues font nos affaires (R  elatório Davignon)   
• Un rapport officiel conclut à la nécessité économique du plurilinguisme (ELAN)   
• Sociolinguistica Band 23: Sprachwahl in europäischen Unternehmen  /Escolhas linguísticas 

nas empresas na Europa 
• The Economics of the Multilingual Workplace  , François Grin, Claudio Sfreddo, François 

Vaillancourt, ISBN: 978-0-415-80018-1, 2010, Ed. Routledge 

2) Entre as últimas actualizações do site

• Séminaire sur le multilinguisme dans les pays de la zone baltique     
• Journée d'étude sur les politiques linguistiques en Europe, 15 juin 2010     
• B. Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du plurilinguisme ! (Radio)   
• Forum des Langues du Monde, 12 et 13 juin 2010   
• Multilinguisme en Suisse: repli ou progrès ?   
• La piazza delle lingue 2010: L'italiano degli altri   
• MIX - Varietäten in Kontakt (Tagung)   

• La traduction, c'est une profession, ça ne s'improvise pas !     
• Rencontres de Liré…on y parle de traduction professionnelle   
• Fußball-WM in Südafrika – Fanjubel und Emotionen in vielen Sprachen   
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• Penser le bilinguisme autrement   
• Langues, identités et insularité. Regards sur Mayotte.  
• TV5 Monde lance une plateforme de cinéma francophone à la demande   
• Plurilinguisme et formation des enseignants (Publication)   
• Parution : Pratiques innovantes du plurilinguisme...   
• Language, Nation, and State. Identity politics in a multilingual age.   
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (Dissertation)     
• Chine : "Les expériences françaises sont une valeur de référence...   
• Les appels à purifier la langue chinoise induisent dans l'erreur   
• Un réseau européen d'échange d'information et de bonnes pratiques...   
• Le Baromètre Calvet des langues du monde sur Portalingua   
• Association "D'une langue à l'autre", la culture des langues     
• Portalingua: Observatorio de las lenguas en la sociedad del conocimiento  
• Colloque 2010 de la Société japonaise de didactique du français   
• Cours en ligne : la didactique des langues-cultures comme domaine de recherche   
• International Conference on Pluricentric Languages:...   
• La traduction comme moyen de rencontre des civilisations...   
• La journée du multilinguisme, par Philippe Cayla (Le Monde)   
• Traducir culturas: un desafío bicentenario   
• La vie des langues sur Presseurop.fr   
• Novedad bibliográfica: Origen, evolución y diversidad de las lenguas   
• Publication : The Sociolinguistics of Globalization   
• « VIZAVI », la plateforme de l’enseignement bilingue, s’étend en Europe   
• Medieval Multilingualism. The Francophone World and its Neighbours     
• La formación de formadores para la intercomprensión...   
• Education aux et par les langues-cultures (Parution)     
• Publication : The Economics of the Multilingual Workplace   
• Développement du plurilinguisme, le cas de la ville d'Agadir   
• Multiculturalità e plurilinguismo in Europa   (Actes)
• MONNET por el plurilingüismo de Internet   
• La nouvelle étude du MOTif sur les traductions littéraires...   

3) Contribua para o desenvolvimento do OEP,   a  dira ao OEP  

O  OEP é  uma  associação  de  direito  francês,  mas  amplamente  internacional  devido  aos  seus 
membros e parceiros. Apesar do apoio que recebe das autoridades públicas para a organização de 
grandes eventos como os Encontros, apesar da ajuda estrutural finalizada do Ministério da Cultura 
francês (Delegação Geral da Língua Francesa e das Línguas de França), o OEP para desenvolver as 
suas  actividades  precisa  imperiosamente  do  apoio  dos  seus  membros,  indivíduos  ou  pessoas 
jurídicas. Se achar que o trabalho voluntário do OEP é útil e merece o seu apoio, 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  e 
agentes económicos, contacte o OEP, e torne-se membro do OEP

4) O ensino do inglês no pré-escolar 

Na nossa Carta N°33 citámos um excerto do programa escolar para o pré-escolar do Ministério da 
Educação  Nacional  francês  que  continha  a  seguinte  frase:  "Desde  a  grande  secção,  coloca  as 
crianças em situação de começar a aprender uma nova língua". Com efeito, esta frase, na introdução 
do  Anexo  da  Portaria  de  4  de  Abril  de  2007,  foi  explicitamente  eliminada  de  modo  muito 
significativo pela Portaria de 25 de Julho de 2007.
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Como  complemento,  sublinhamos  que  a  aprendizagem  do  inglês  no  pré-escolar  é  demasiado 
marginal na Europa. Actualmente, os países muito avançados no ensino das línguas como a Suécia 
ou a Finlândia recusam a ideia de uma aprendizagem precoce do inglês porque elimina as outras 
línguas e opõe-se ao desenvolvimento das relações interculturais. As opiniões seriam diferentes se 
esta  aprendizagem fosse  utilizada  como ponte  para  outras  línguas,  o  que  não  corresponde  aos 
métodos de aprendizagem praticados nem às projecções elitistas das famílias.

Deste modo, o Parlamento sueco adoptou a decisão de, a partir de Setembro de 2004, uma das 
tarefas  principais  do  ensino  pré-escolar  deveria  ser  reforçar  o  desenvolvimento  linguístico  das 
crianças e acompanhar o seu desenvolvimento identitário. Para alcançar este objectivo, foi decido 
ao  mais  alto  nível  do  Estado,  que  o curriculum  pré-escolar  deve  basear-se  no  princípio  da 
multiculturalidade. O ensino das línguas às crianças deve ser apoiada com a dotação de estruturas 
específicas nos estabelecimentos escolares em termos de pessoal bilíngue e com competências na 
educação cultural e na criação de material escolar redigido noutras línguas para além do sueco. 
Estamos longe da transformação das nossas crianças em cães amestrados por um ensino prematuro 
do inglês (Relancer l’éducation multilingue pour l’Europe, Jean-Claude Beacco, 8 Março de 2007, 
p.13)

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

- Em parceria a Universidade Paris Sorbonne (Paris IV) e o EA4349 (Estudos e Edições de textos 
medievais), École doctorale 1 Mundos antigos e medievais:

Seminário de Investigação Universidade Paris Sorbonne (Paris IV)/OEP
 Plurilinguismo e Idade Média

• 5 de Junho de 2010: O Plurilinguismo em A Descrição do Mundo de Marco Polo

Philippe Ménard, Professor emérito de Literatura Medieval Francesa (Paris Sorbonne)

Para saber mais e inscrever-se

6) Avisos e publicações

• Act  as dos Rencontres   Quelles solidarités entre langues romanes   (Expolínguas 4 Fevereiro de 
2010)

• É a Festa da Europa no site da DAREIC da Academia de Paris. Permitem-me que vos chame 
a atenção, em particular, sobre:

◦ a assinatura da convenção de parceria Paris-Berlim

◦ as parcerias de escolas elementares entre Paris e Berlim

◦ as parcerias de escolas elementares entre Paris e Londres

• Vari  edade  e  riscos  do  plurilinguismo  ,  fruto  de  uma parceria  entre  a  Universidade  René 
Descartes-Paris V e o Pólo de investigação do OEP, recém-publicada na Editora Harmattan 

• Bibliografia    Bilinguismo e ensino bilíngue   publicada no Centro Internacional de Estudos 
Pedagógicos. A bibliografia oferece um panorama das publicações recentes sobre este tema. 
A primeira parte propõe obras de referência no bilinguismo. A segunda, centrada no ensino 
bilíngue, desenvolve-se em vários pontos: reflexões; politicas linguísticas e dispositivos de 
ensino  bilíngue  francófonos;  ensino  de  uma  disciplina  não  linguística  (DNL);  secções 
europeias; ensinos de segunda língua e de DNL. 

• Bibliografia    Avaliar nas secções bilíngues  .  No quadro do  seminário bilingue internacional 
"  Avaliar  nas  secções  bilíngues  "   que  teve  lugar  no  Centro  Internacional  de  Estudos 
Pedagógicos no mês de Abril de 2010, uma bibliografia foi realizada. Foi organizada em três 
partes:  articulação  entre  conhecimentos  linguísticos  e  conhecimentos  disciplinares; 
avaliação em línguas:  funções  e competências;  ferramentas ao serviço da didáctica  e de 
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avaliação: CECR e portefólios. 

• Boletim d  e actualidades científicas do GEPE – Maio de 2010  ,  Grupo de Estudo sobre o 
Plurilinguismo Europeu (GEPE) Componente  do  EA 1339 -  Linguística,  Língua  e  Fala 
(LiLPa) da Universidade de Estrasburgo.

• X  Colóquio Internacional  consagrado  às  profissões  da  Tradução  e  da  Interpretação  de 
Conferência a ter lugar nos dias 14 e 15 de Outubro de 2010 pelo Departamento de Línguas 
Modernas Aplicadas da Faculdade de Línguas da Universidade Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
(Roménia)  em colaboração com a Universidade Otto-Friedrich de Bamberg (Alemanha). 
Para saber mais

7)    Reler as últimas Cartas do OEP clicando   aqui  
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