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O OEP deseja-lhe felizes festas de fim de ano
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1) Que lingua franca?

Uma comunicação insistente tem a tendência a impor a ideia de que a língua inglesa seria a lingua 
franca de tudo o que interessa hoje em dia: a economia, as finanças, a investigação, os meios de 
comunicação,  o  turismo,  uma  espécie  de  canivete  suíço  linguístico  universal.  Estamos 
suficientemente vinculados à língua inglesa como língua de cultura, para tratar com circunspecção a 
questão da lingua franca, principal argumento promocional de “tudo em inglês”.

Historicamente, conhecemos uma lingua franca,  que existiu na área mediterrânea da Antiguidade 
no século XIX, mistura do italiano, espanhol, francês e árabe para uso dos comerciantes. Esta língua 
sem  gramática,  essencialmente  oral,  cujos  escritos,  essencialmente  correspondências,  só  são 
conhecidos de forma indirecta, teve o imenso mérito de permitir trocas mínimas sem intérprete, mas 
não produziu nenhuma literatura nem produção científica, e não era língua materna de ninguém.

As várias línguas latinas (latim clássico, latim medieval, latim científico) também foram  lingua 
franca para os eruditos da Idade Média e depois para os letrados do Renascimento, com a excepção 
de que estes últimos também eram muito plurilingues,  que esses latins (pois existem em várias 
formas) deixaram de ser língua materna desde há séculos, que a explosão do latim no sentido lato 
não pôde ser evitado e que a emergência das línguas modernas europeias (as línguas vernaculares) 
mudaram a geopolítica das línguas a partir da Idade Média através da evangelização dos povos 
pagãos e depois no Renascimento através de Luther e do nascimento da imprensa. 

Ao contrário do que se costuma dizer, as línguas modernas não são, regra geral, línguas étnicas no 
sentido que não são o produto do domínio de uma etnia sobre outras, de dialectos que teriam sido 
impostos pela força.  São o produto de contactos linguísticos que ocorreram durante  as grandes 
invasões pré-medievais e de clérigos e de letrados que permitiram a emergência de línguas mais 
importantes, línguas escritas antes de serem orais, no substrato dos dialectos e do latim. O alemão 
moderno nasceu com Luther, o italiano moderno com Dante e Manzoni, o francês com os Serments 
de Strasbourg de 842 que são, em comparação com o alemão, uma das primeiras formas arcaicas 
conservadas  de  manifestação  histórica  linguística  traduzida  em três  línguas  (francês  primitivo, 
tudesco  e  latim),  não  tem  nenhuma  ancoragem  dialectal,  e  deve  a  sua  forma  a  um  contacto 
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linguístico simples de analisar quando compreendemos o francês, o alemão e o latim. Já na Idade 
Média, o clérigo tinha percebido que para evangelizar os povos, era necessário deixar de lhes falar 
em latim, mas que era preciso recorrer à língua popular, à língua vernacular. Foi em 1539, que a 
ordenação de Villers-Cotterêts impôs esta língua não ética a toda a administração do reino.

Para se projectar no mundo de hoje, não há uma  lingua franca, mas sim uma multiplicidade de 
lingua franca. No mundo latino-americano, é inútil fazer negócio recorrendo à língua inglesa. No 
mundo árabe, quem não praticar o inglês, é um monolíngue, com uma construção fechada à outra 
cultura. É um perdedor por definição. Há alguns anos, era o conquistador, forte da superioridade. O 
capitalismo financeiro  triunfante  após  trinta  anos  de  subida  em potência  tinha  definitivamente 
ganho e garantia crescimento e pleno emprego. A história acabaria no reino absoluto da liberdade e 
da felicidade ultraliberal pela mundialização e a pax americana. Actualmente, é preciso relativizar. 
A crise económica sem precedentes que vivemos hoje em dia devia permitir de acertar os relógios 
de parede, mesmo se os responsáveis pela crise assumem sempre o comando.

Tomamos progressivamente consciência da dimensão das alterações profundas que ocorreram nos 
últimos decénios ao ponto de perturbar radicalmente não só os equilíbrios económicos mundiais, 
como também no Ocidente as próprias bases da democracia. O fenómeno mais fundamental é, sem 
dúvida,  a  colusão com o dinheiro,  a  política,  a  investigação e  os  meios  de comunicação.  Esta 
colusão alcança o seu paroxismo no actual sistema americano, validado pelo Tribunal Supremo dos 
Estados Unidos, o que permite pensar que um fosso fundamental está a ser cavado entre os valores 
da Europa e os dos Estados Unidos. Porquê continuar a copiar um modelo político, económico e 
social que, como vimos, já não funciona?

Que relação, perguntar-se-á, existe com as línguas e o plurilinguismo?

A grande  onda de desregulamentação  no plano económico e  financeiro foi  provocada  por  uma 
determinada ideologia económica, em que o factor humano quase não tinha lugar, e engendrou em 
troca uma ortodoxia reduzindo ao silêncio a possibilidade de expressar qualquer opinião contrária. 
As ciências económicas,  a  classe dirigente  e  as finanças  absorveram esta  ortodoxia.  Os efeitos 
perniciosos desse movimento foram tristemente anunciados pela crise financeira e económica. Por 
um lado,  vimos florescer  as  teorias  económicas  mais  extravagantes  publicadas  por  instituições 
científicas com maior reconhecimento às vezes pagas pelos próprios bancos. A suposta capacidade 
dos mercados de se auto-regulamentarem é mais de natureza ideológica do que científica e a sua 
função social consiste mais em fazer explodir as desigualdades do que garantir o óptimo colectivo. 
Constatamos uma série de suicídios de empregados nas empresas que exigiam demasiado aos seus 
assalariados,  privando-lhes de qualquer possibilidade de construir  uma vida pessoal serena; esta 
vaga de suicídios começou por afectar os Estados Unidos, depois o Japão, e recentemente a França. 
Por outro lado, as ciências económicas viram-se esterilizadas e a polarização da investigação e da 
publicação científica sobre o inglês foi um factor agravante. 

Porém, a  economia da  edição científica  e  os  modelos universitários  derivados  da  estratégia  de 
Bolonha traduzem-se na aplicação à investigação e ao ensino superior da ideologia do mercado, ou 
seja,  do  proveito.  O  plurilinguismo  pode,  assim,  parecer  um  simpático  arcaísmo  que  pode, 
eventualmente,  coexistir  com  as  ciências  humanísticas  consideradas  pouco  rentáveis,  e  assim 
destinadas à marginalização.

A nossa  análise  aqui  não  é  económica,  mas sim linguística  e  a  nossa  abordagem consiste  em 
considerar que os grandes movimentos macroeconómicos e geopolíticos actualmente em curso têm 
implicações linguísticas.

Assim, regressando à  lingua franca,  constata-se que há várias no mundo actual.  Se sairmos do 
universo confinado dos conselhos de administração das  grandes  empresas internacionais,  o que 
constatamos?

- em primeiro lugar, que pelas empresas internacionais, a língua mais importante é a do cliente, o 
que implica, por um lado, um acentuado investimento nas línguas e não numa língua em particular. 



A questão da ou das línguas ditas oficiais da empresa internacional torna-se numa segunda questão 
para não dizer secundária.

- que juntamente com a língua do cliente, há a ou as línguas dos assalariados. A questão linguística 
torna-se,  assim,  um dos  elementos  da  dinâmica  da  empresa e  da  coesão  social.  A diversidade 
cultural e linguística torna-se, assim, num trunfo.

- que a investigação científica e o ensino superior precisam da diversidade linguística e cultural em 
todos  os  domínios.  O  monolinguismo  na  elaboração,  na  comunicação  e  na  valorização  dos 
resultados da investigação apresenta os maiores perigos e não é uma garantia da qualidade assim 
como acabámos de constatar nos domínios da economia e das finanças. Assim, é preciso que as 
outras  línguas,  que  não  sejam  o  inglês,  continuem  a  ser  estudadas  para  contribuir  para  a 
investigação e o ensino superior e para manter a diversidade e a criatividade.

- que a questão fundamental das lingua franca não é a utilidade que têm, mas sim o seu território 
funcional. Consideradas como, principalmente, meio de intercâmbio, ferramenta de comunicação, 
não  devem  substituir,  em  nenhuma  circunstância,  as  línguas  de  cultura  na  elaboração  de 
conhecimentos e na sua respectiva interpretação. 

A ler:

• Lingua franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Jocelyne Dakhlia, Actes Sud, 
Paris, 2008.

• L'éclipse  du  savoir,  Lindsay  Waters,  traduzido  do  inglês  por  Jacques  Courtine,  Prickly 
Paradigm Press LLC, Illinois, USA, Editions Allia, Paris, 2008 para a tradução francesa, 
título original: Enemies of Promise, Publishing, perishing, and the Eclipse of Scholarship.

• Le  triomphe  de  la  cupidité,  Joseph  Stiglitz,  traduzido  do  inglês  (americano)  por  Paul 
Chemla,  título  original:  Freefall:  America,  Free  Markets,  and the  Sinking  of  the  World  
Economy, LLL Les Liens qui Libèrent, 2010.

• La naissance du français, Bernard Cherquiglini, PUF Que sais-je?, 1991.
• « Les langues du Moyen-Âge », Astrid Guillaume, in Texto, sld François Rastier, 2009.
• Linguistic imperialism, Robert Phillipson, Oxford University Press, 1992.
• «     Géopolitique  des  langues  :  L'enseignement  supérieur  en  anglais  véhiculaire     »  ,  Claude 

Truchot, in Diploweb.com, 2010.
• Le plurilinguisme européen, les univers scientifiques et les défis d’une hiérarchisation des   

langues, Wulf  Oesterreicher,  XXVe CILPR Congresso Internacional  de Linguística  e  de 
Filologia Romenas, Innsbruck, 3 – 8 Setembro 2007.

• Propagande, médias et démocratie, Noam Chomsky, Robert W. McChesney, título original: 
Corporate Media and the Threat to Democraty, 2002, 2004 para a tradução francesa.  

• «     Enjeux et  conséquences  de  l’utilisation  de l’anglais  pour  les  études  d’économie  et  de   
gestion à l’université     »  , Marc Chesney, Université de Zurich.

• Academic Freedom as a Fundamental  Right  ,  Jogchum Vrielink,  Paul Lemmens,  Stephan 
Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights.

• L'avenir des Humanités - Économie de la Connaissance ou Cultures de L'interprétation ?  
Yves Citton, Ed. La Découverte, 2010.

A ver: filme Inside Job de Charles Ferguson, apresentado na selecção oficial do Festival de Cannes 
2010, com estreia nas salas de cinema em Novembro de 2010.

2) Errata

No nosso artigo da Carta N°37, referimos que 14 países da União Europeia  eram membros ou 
membros associados do OIF (Organização Internacional da Francofonia). Na realidade, os membros 
ou membros associados do OIF não são 14 países, mas sim 16 Estados-membros da UE. Eis a lista: 
Áustria,  Bélgica,  Bulgária,  Chipre,  Estónia,  França,  Grécia,  Hungria,  Letónia,  Lituânia, 
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Luxemburgo, Polónia, República Checa, Roménia, Eslováquia e Eslovénia.

3) Entre as últimas actualizações do   site  

• Brevet européen: La Commission autorise une "coopération renforcée"    
• Union européenne : Les Chartes de la diversité   
• CIA Director Calls for a National Commitment to Language Proficiency...   
• La Suisse, un melting-pot linguistique plutôt réussi    
• Probleme und Konsequenzen des Gebrauchs der englischen Sprache...   
• De plus en plus d'étudiants américains apprennent l'arabe   
• La asistencia a familias multilingües (Sorosoro.org)   
• OLP-Observatório da Língua Portuguesa   
• ¿Por qué darle preferencia a la educación multilingüe basada en la lengua materna?  
• Busuu.com, una red social donde todos aprenden idiomas   
• L'enseignement des langues vivantes en France (6/8) (VousNousIls.com)   
• Pratique linguistique de la Commission européenne et réponse du médiateur européen :...   
• La connaissance des langues étrangères importante lors du recrutement pour les entreprises   
• La identidad lingüística de Andalucía   
• Sprache als soziale und kulturelle Praxis: Neue Ergebnisse aus der Linguistik   
• Usage de l'anglais: la CFTC boycotte une réunion européenne   
• Dialoghi sulle Lingue e sul Linguaggio   
• Base de connaissances sur le secteur des langues dans l’UE   
• Manoeuvres contre la loi Toubon !   
• MultiTree: A Digital Library of Language Relationships   
• Las mujeres y las lenguas extranjeras en la Europa moderna   
• Le potentiel du plurilinguisme est sous-estimé, selon une étude   
• Le multilinguisme en Europe et les exportations des entreprises   
• El español, lengua global. La economía   
• ForumSprache 4. 2010 (Zeitschriftenheft)  
• Frühkindliche Bildung: Start der „Offensive Frühe Chancen“   
• L'enseignement des LV en France (5/8) Les langues vivantes en primaire   
• Molan Netzwerk mit Blog zum Sprachenlehren   
• L’enseignement en langue maternelle dans l’Outre-mer français   
• Wettbewerb: Erzähl Europa deine Geschichte   
• Le Projet Gutenberg et les langues   
• Un livre qui dénonce les jargons utilisés en entreprise   
• Bilingualität kann Alzheimer-Ausbruch aufschieben!   
• A écouter sur RadioFrance : "Les humanités non rentables"   
• 25 anni a difesa dell’italiano (Swissinfo.ch)    
• Journées d’hommage : "Penser les langues avec C. Blanche-Benvéniste"   
• Kulturelle Identität / Schutz der deutsche Sprache   
• HS VousNousIls : L'enseignement des langues vivantes en France (4/8)   

4) Ano Europeu do voluntariado, ano do OEP!

Talvez pense que o OEP é uma administração ou uma organização com sede própria, com secretária 
e financiamentos institucionais. Está enganado. O OEP não tem um local permanente, a sua única 
estrutura estável é o site Internet em que o webmaster é uma mulher instalada em Bruxelas e que 
desenvolve  um grande  trabalho  a  tempo  parcial.  É  a  única  tarefa  que  beneficia  de  um apoio 
permanente do ministério francês da cultura que abrange dois terços do custo de funcionamento do 
site. Fundamentalmente, o OEP é uma rede europeia que tem por base uma equipa de voluntários –é 
por esta razão que a sua acção está inserida no Ano Europeu do Voluntariado- e a webmaster que 
fazem da vigilância estratégica todos os azimutes, numa grande parte na Internet, que escrevem, 
estabelecem contactos na Europa e mais além, organizam ou participam em eventos. Apesar da 
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sobriedade e a economia da estrutura, nada é realmente gratuito. Assim, o OEP responde aos apelos 
de  projectos  ou  inscreve-se  em  vários  programas,  normalmente  europeus.  Porém,  isto  não  é 
suficiente. O OEP precisa do apoio dos seus aderentes.

O OEP é uma aventura intelectual e humana extraordinária na qual pode participar. Para isso, pode 
contactar o OEP, e pode apoiá-lo ao aderir. Torne-se membro do OEP ou faça um donativo.

5) 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 Universidade Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Políticas linguísticas e plurilinguismo

Próximas conferências: 
• 28 de Janeiro de 2011: Políticas linguísticas e plurilinguismo na Roménia 

- Marina Dumitriu (Universidade Paris 3 Sorbonne Nouvelle) 

• 11 de Fevereiro de 2011: Políticas linguísticas e plurilinguismo na Grécia 

- Christos Clairis (Universidade Paris V René Descartes)

Para mais informações e se inscrever

6) Avisos e publicações

• Expolangues  ,  de 2 a 5 de Fevereiro de 2011 em Paris,  Parc des Expositions da Porte de 
Versailles, o OEP organiza uma mesa-redonda sobre o tema "A necessidade das Línguas na 
Europa: futuros profissionais e cultura – Para além da  lingua franca"  na quarta dia 3 de 
Fevereiro às 11h30.

• As  Jornadas  da  Tradução,  Comissão  Europeia,  Direcção-geral  da  Tradução,  Centro  de 
Conferência Charlemagne (CHAR), sala Mansholt, Bruxelas,  de 17 a 18 de Fevereiro de 
2011.

• (Em) Jogos estéticos da tradução  , revista Translationes N° 2 /2010.

• Plurilinguismo e educação em francês  ,  Réflexions  théoriques et  analyses de cas,  Félicia 
Dumas, Ed. Junimea, Iasi, 2010.

• Les variétés du français parlé dans l’espace francophone : ressources pour l’enseignement 
(com DVD) (S. Detey, J. Durand, B. Laks & C. Lyche éds) na colecção L’Essentiel français, 
aux Editions Ophrys.

• Savoirs et formation  
◦ N°75: As políticas europeias de formação linguística para os migrantes
◦ N°76: Aprendizagem do francês pelos migrantes

• Magazine “Synergie Europe”: Convocatória para artigos   “Synergie Europe” consagrará um 
número especial no Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas e o seu impacto 
nos vários contextos, adoptando uma abordagem comparativa europeia e não-europeia. 

• Kindliche Mehrsprachigkeit (Chilla, Rothweiler, Babur)   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro"   

• Uso das línguas vivas : Civilização e métodos em ciências humanas   
• S. Valenti (dir.),   L'Espace francophone,     une     mosaïque   de langues et de cultures   

• Boletim "Trabalhar em francês" Outono 2010  ,   boletim da Federação dos trabalhadores e 
trabalhadoras de Quebeque.

• Convocatória para a   contribuição Cadernos Didácticos FLE nos países eslavos   

• 1. Saarbrücker Fremdsprachentagung   (Am 4. und 5. November 2011)
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6) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui

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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