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1) Cinema e plurilinguismo
Relacionar cinema e plurilinguismo não se limita à questão da dobragem ou da legendagem ou à 
dos  filmes  rodados  em contextos  plurilingues.  O  cinema,  assim como  a  literatura,  as  artes,  o 
desporto contribuem fortemente para a formação dos imaginários individuais e coletivos.

A verdadeira questão é a da criação cinematográfica. Através do plurilinguismo e a tradução, o seu 
corolário, o que se pretende é, em primeiro lugar, a vitalidade das culturas e línguas. Falar línguas,  
traduzi-las e ensiná-las, é manter a diversidade cultural  e linguística,  é garantir  a circulação de 
conhecimentos, ideias e imaginários. Em última análise, é manter as condições da criatividade.

Esta indústria é o coração das indústrias culturais, o primeiro setor económico nos Estados Unidos e 
fator  principal  na sua influência cultural,  ferramenta privilegiada do  soft  power  (em português: 
poder brando), é esmagadoramente dominado pelos Estados Unidos. No seu livro Mainstream, que 
demos conta na  Carta Informativa N°36,  Frédéric Martel  explica-nos em 450 páginas como os 
estúdios de produção e as agências de criação americanas têm vindo a dominar toda a indústria do 
cinema  e  da  música,  o  entretenimento  televisivo,  a  edição,  o  teatro  comercial,  os  parques  de 
diversões,  os jogos de vídeo e  os mangas.  "A grande máquina americana a fabricar  imagens e 
sonhos" rebentará, como uma onda irresistível, na nossa antiga Europa, atrofiada, encarquilhada 
numa  conceção  elitista  da  cultura,  dividida  entre  os  países  incapazes  de  superar  a  barreira 
linguística.

Ao limitar-se à economia do cinema nos últimos 20 anos, queríamos averiguar se esta impressão 
geral era confirmada pelos fatos,  se, resumidamente,  estávamos condenados psicologicamente e 
culturalmente ou se, pelo contrário, o autor não era vítima da falta de distância em relação à análise 
do seu estudo. Paradoxalmente, partimos de um domínio quase absoluto do cinema americano nos 
anos sessenta do século passado, para alcançar, hoje, uma situação menos hegemónica. Com efeito, 
o laço solta-se um pouco, enquanto nos cantam o oposto.

Exploramos as estatísticas do Centro Nacional do Cinema quanto ao período entre 1992 e 2008, 
escolha arbitrária, é claro, quase aleatória. Portanto, alguns números.

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4423&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=48&lang=pt
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=48&lang=ro
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=48&lang=en
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=48&lang=es
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=48&lang=it
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1681&Itemid=48&lang=de


De 1992 a 2008, as longas-metragens produzidas na Europa aumentaram 75%, passando de 489 
para 809. O número de entradas aumentou 58%, passando de 587 para 925 milhões. A percentagem 
de filmes europeus nessas entradas duplicou, passando de 17% para 34%, a do cinema americano 
diminuiu de 73% para 64%. A proporção do cinema do resto do mundo diminuiu, passando de 10% 
para 2%, o que é insignificante.

Em quase toda a Europa, a participação do cinema nacional no número de entradas aumentou. De 
9,5% para 21% na Alemanha,  de 8,2% para 31,1% no Reino Unido, de 34,9% para 45,3% na 
França, de 24,4% para 28,9% na Itália. Fora da Europa, no Japão, a quota dos filmes produzidos no  
Japão passou de 45,1% para 59,5%.

Em cada  mercado  nacional,  o  cinema europeu também está  a  progredir,  mas  de  forma menos 
assertiva.  Na  Alemanha,  representa  16,9% das  entradas  face  aos  5,1% em 2005;  na  Itália,  as 
variações não são significativas e os números rondam os cerca de 14% com um pico em 2003 com 
19,3%; em Espanha as variações são importantes de ano para ano com 14,2% em 1995, 13,6 % em 
2008 e um pico em 2005 de 20,63; em França, passaram de 4,7% em 2005 para 9,6% em 2008.

A coprodução também está a aumentar, mas ainda está muito pobre e muito variável de ano para 
ano. No mercado francês, o aumento é de apenas 24,98% de 1992 a 2008 para a maioria dos filmes 
franceses,  após  um  pico  em  2003.  O  aumento  em  relação  a  1992  foi  de  90%  e  os  filmes 
coproduzidos de iniciativa francesa para a maioria francesa representaram 42,6% do total dos filmes 
de iniciativa francesa em 2003. Os filmes em coprodução de origem estrangeira estão a registar um 
elevado aumento de 1992 a 2008 (+41,9%), uma tendência que surgiu em 2009 e 2010 (+87,1%).

A conclusão a tirar destes resultados é que a recuperação da criação cinematográfica na Europa é 
um fato e que as políticas de apoio à produção e à coprodução, à distribuição e à exploração dão os 
seus frutos, quer se trate de programas europeus (Média para a União Europeia, Eurimages para o 
Conselho da Europa em particular), ou de políticas nacionais, o dispositivo francês é amplamente 
reconhecido pelos profissionais como o mais eficaz de todos.

Isto também ressalta a legitimidade da Convenção Internacional sobre a Proteção e a Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais de 2005. Observe também que essas políticas, ao permitir a 
novos criadores entrar no mercado, não o perturbam, mas garante, pelo contrário, a indispensável 
vitalidade evitando a monopolização pelas superproduções para o benefício do público que reage 
positivamente,  o  aumento  das  entradas  assim  o  demonstram,  e  na  duração  dos  esforços  de 
regulamentação. 

Devemos, portanto, continuar e intensificar os esforços a nível europeu e sobretudo a nível de cada 
país. Numa recente audição perante o Parlamento Europeu, Wim Wenders, presidente da Academia 
Europeia do Cinema, afirmou que se o cinema quase inventou o "sonho americano", também pode 
fazer o mesmo milagre para o imaginário europeu.

2) Entre as últimas actualizações do   site  

•Gesucht für die Zukunft: Sprachkenntnisse!  
•Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social  
•Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del   lavoro”   
•Bilingualer Geschichtsunterricht im internationalen Fokus   
•A plea for multilingualism among the children of immigration  
•Méditer la puissance infi  nie de nos langues (L'Humanité)  
•Früher Spracherwerb in der Migration (A. Leitner, A. Pinter)  
•La traduzione farmaceutica: fondamenti concettuali  
•Didaktik für eine gelebte Mehrsprachigkeit  
•Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance (F. Couëtoux-Jung  man)  
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•Kampf gegen Anglizismen: Ramsauer feiert sich als Sprachpfleger  
•Quelles langues pour quels savoirs ? (L'Archicube déc 2010)  
•Quand la langue tire la science   ! (J-M Levy-leblond)  
•Sprachen – Sprechen – Schreiben. Blicke auf Mehrsprachigkeit  
•J'écris en présence de toutes les langues du monde   
•Mehrsprachigkeit: Herausforderung für Wissenschaft und Unterricht.   
•"Traduire", un film de Nurith Aviv  
•Les langues en entreprises: la combinaison gagnante  
•Von der Mehrsprachigkeit zur literarischen Kreativität  
•Great Britain: Modern languages: achievement and challenge 2007–2010  
•Mehrsprachigkeit aus der Pe  rspektive zweier EU-Projekte   
•La Politique Linguistique de l'Etat de New York/The Language Policy of New York   
•Language diversity, endangerment, and public awareness  
•Förderung der deutschen Sprache - Acht Millionen Euro zusätzlich für...  
•En 2011, les noms de domaine parlent toutes les langues !  
•Ces écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle (Rue 89)  
•Wer bei Siemens und SAP Deutsch lernt, ist zufriedener und arbeitet besser  
•Non-English Papers Dr  amatically Affect Rankings  
•L'apprentissage du français fait débat aux Etats-Unis  
•China strives for linguistic purity (The Age.com)  
•Deutsch hat Zukunft (Deutsche Welle)  
•In the Humanities, How Should We Define ‘Decline’ (S. Sprenger)  
•More ‘Who Needs French’ at ‘The New Republic’ (M. Bauerlein)  
•Which Languages Should Liberal Arts Be Ab  out in 2010 ?  
•Aspekte einer Didaktik der Mehrsprachigkeit  
•Anglais interdit dans les textes chinois (Le Figaro)  
•Verein für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen  
•The London 2012 Olympics will be held in   French  
•Survey: Enrollments in Languages Other Than English...  
•Budget-Cutting Colleges Bid Some Languages Adieu (NY Times)  
•Wie sich Wissenschaftssprachen und -kul  turen unterscheiden:...   
•The "Last Lingua Franca" examines English’s demise...  
•Français non plus (The Economist)  
•Prohibido utilizar palabras extranjeras en los textos   en chino  
•The future of English : English as she was spoke (The Economist)  
•The Last Lingua Franca by Nicholas Ostler (The Guardian)  
•Le français, langue inutile pour les   Américains? (Libération 21 déc 2010)  

3) 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 jovem mulher que vive em Bruxelas e 
que desenvolve um grande trabalho a tempo parcial.  O OEP responde aos apelos de  projetos ou 
inscreve-se em vários  programas,  normalmente europeus.  Porém,  isto  não é  suficiente.  O OEP 
precisa do apoio dos seus membros.

O OEP é uma aventura intelectual e humana extraordinária na qual pode participar. Para tal, pode 
contactar o OEP, e pode apoiá-lo ao aderir. Torne-se membro do OEP.
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4) O inglês é o latim de hoje?
Costuma-se dizer que o inglês está, hoje, na situação do latim dos séculos passados.

É certamente um bom argumento para promover o inglês, que precisa, realmente, de promoção. 
Correndo o risco de dececionar alguns, é apenas um argumento promocional.

Se quisermos comparar a hegemonia americana à do Império Romano, diremos, sem dúvida, que só 
têm em comum a natureza hegemónica.

Mas quanto ao latim, nós sabemos que foi uma língua falada na Europa Ocidental até ao século VII  
ou VIII, ou seja, dois séculos após a queda do Império Romano e que o desaparecimento do latim 
como  língua  viva  ocorreu  num  período  de  duas  a  quatro  gerações  e  que  a  causa  desse 
desaparecimento foi o declínio das estruturas culturais e pedagógicas O latim foi, então, a língua 
dos clérigos e dos eruditos. A teologia, a filosofia, as ciências serão escritas em latim até ao século  
XIX e as aulas na Universidade dadas em latim até ao século XVIII-XIX. Atualmente, o latim ainda 
é utilizado na área do direito, da medicina, da religião, da farmacologia, da biologia, da zoologia, 
etc. É tudo menos uma língua morta!

Convém salientar algumas características fundamentais que proíbem comparar o inglês ao latim, 
exceto por razões relevantes da propaganda.

•O latim de que falamos não é falado por ninguém, não é o apanágio de ninguém, pode reivindicar 
um estatuto universal.

•Além do latim medieval, o latim permaneceu com uma grande estabilidade no tempo, o que lhe 
permitiu atravessar os séculos sem transformação fundamental ao ser uma fonte permanente de 
renovação terminológica das línguas europeias.

•O latim de que falamos nunca foi exclusivo. Também coexistiu para a literatura e para a ciência 
com as  línguas  vernaculares  que  eram as  únicas  compreendidas  pela  população.  Deste  modo, 
Descartes escreveu, em primeiro lugar, o seu  Discurso sobre o método  em francês para depois o 
traduzir para o latim.

Até ao século XVIII, as aulas na Universidade na Alemanha eram dadas em latim. Até ao século 
XIX, muitos autores escreviam em latim, sem ser uma opção exclusiva. Muitos escritos também 
eram em outras línguas em particular em francês e alemão. Até aos anos 50, as revistas científicas, 
especialmente as que versavam sobre a matemática, publicavam em várias línguas. Um artigo em 
francês podia ser publicado numa revista americana ou alemã e vice-versa.

Acerca deste tema, podemos ler os artigos publicados na revista “L'Archicube” de dezembro de 
2010 por Christian Houzel e Alexandre Grandazzi.

Na mesma revista, Claude Hagège sublinha os efeitos negativos a nível intelectual da exclusão das 
outras línguas na área científica devido ao inglês.

"A necessidade  de publicações científicas em inglês é uma ilusão. É mantida por um verdadeiro 
imperialismo cultural do outro lado do Atlântico. Todos sabemos que o inventário, em Chicago, de 
tudo o que é publicado na área da ciência exclui sistematicamente todos os trabalhos que não são 
escritos em inglês. A consequência é fácil de ver: os investigadores dotados que escrevem na sua 
língua materna nunca serão citados e permanecerão no anonimato. Inversamente, os investigadores 
menos  dotados,  mas  que  querem absolutamente  ser  lidos  em toda  a  parte  redigirão  em inglês 
trabalhos mais conformistas". (opus cit. p.37)

Temos uma ilustração perfeita quanto às ciências económicas desde há 30 anos.

Jacques Attali sublinha no seu livro mais recente, Tous ruinés dans dix ans? (em português: «Todos 
arruinados  dentro  de  dez  anos?»),  p.  157,  que  todos  os  setores  da  investigação  em economia 
desertados desde há 30 anos, ou sem resposta seriam, assim, essenciais hoje para ajudar a sair da 
crise. Os trabalhos parecem ser mais dirigidos para exercícios sofisticados de aprendizes mágicos 



desejosos  de testar  a sua teoria  neoliberal  em dimensão real  com a pretensão de demonstrar  a 
superioridade do modelo da soberania absoluta dos mercados. A crise atual também é uma crise 
intelectual,  não  dissociável  da  hegemonia  política,  militar  e  económica,  com  as  repercussões 
ideológicas e linguísticas; em que Joseph Stieglitz  apela para uma reforma da investigação e do 
ensino das ciências económicas nos Estados Unidos.

A hegemonia linguística será portadora de um risco científico?

5) Polo 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)

•18 de março de 2011 : Políticas linguísticas e plurilinguismo no ar germanófono
Eric Weider, investigador (Suíça)

Para mais informação e se inscrever

6) Avisos e publicações

•Programa da Expolíngua. Chamamos a sua especial atenção para:

•Quinta 3 de fevereiro às 11h30 (OEP)
A necessidade de línguas na Europa: 

futuros profissionais e cultura – Além da lingua franca

•Quinta  3  de  fevereiro  às  13h00  (CELV  em  colaboração  com  os  Ministérios  dos  Negócios 
Estrangeiros e Europeus, e da Educação Nacional, da Juventude e da Vida Comunitária)

Aprender melhor as línguas – o apelo para uma manifestação de interesse 
para o programa de atividades 2012-2015

•Quinta 3 de fevereiro às 16h00:
Figuras do intercâmbio, do árabe para o francês, 

idas e voltas: empréstimos, interferências e tradução
com Xavier North

Delegado Geral da Língua Francesa e às Línguas de França

•Sexta 4 de fevereiro às 14h30 (Ministério da Cultura e da Comunicação - DGLFLF em colaboração 
com a Cité  nationale de l'histoire de l'immigration):

A língua árabe em França: que práticas? 

•Sábado  5  de  fevereiro  às  13h00  (Ministério  da  Cultura  e  da  Comunicação  -  DGLFLF  em 
colaboração com a Cité  nationale de l'histoire de l'immigration):

Variedades, variações do árabe

Para mais informação e se inscrever

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944


•L'éducation plurilingue et interculturelle comme projet - Scénarios curriculaires pour l'éducation   
pluril  ingue et  interculturelle  ,  Marisa Cavalli,  Daniel Coste,  Alexandru Crisan,  Piet-Hein van de 
Ven, Conselho da Europa, 2010.

•Um dossiê sobre o plurilinguismo no site de Sorosoro - Pour que vivent les langues du monde

◦La traduction comme outil nécessaire au plurilinguisme  , Astrid Guillaume - 21/01/2011
◦Plaidoyer pour le plurilinguisme des enfants issus de l’immigration  , Barbara Abdelilah-Bauer - 16/01/2011
◦Les bienfaits du plurilinguisme  , Rozenn Milin - 09/01/2011
•Jornadas dos Estudos de Tradução   - 17 e 18 de fevereiro 2011 - Bruxelas,  Comissão Europeia, 
Centre de conférence Charlemagne (CHAR), sala Mansholt.
•Grand débat sur la langue française et la francophonie   (ALF) 29 de janeiro 2011, Paris.
•La  compétence  phonologique  en  français  chez  les  locuteurs  slaves  ,  Aspects  linguistiques  et 
méthodes  pédagogiques, Jana  Birova  et  Monika  Andrejcakova,  Editions  de  l'OEP,  Paris,  2010, 
ISBN 978-2-9537299-0-0.
•A   newsletter   da DLF-Bruxelles-Europe N°23  : Synthèse de la conférence-débat «Des langues pour 
gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social» que teve lugar em Bruxelas a 30 de novembro 
2010.
•Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance   (F. Couëtoux-Jungman). Intérêt de la prise en compte 
du contexte linguistique de l’enfant dans l’évaluation et le soin des difficultés de développement 
précoce. Publicado em Devenir, 2010/4 (Vol. 22), 90 páginas.
•Lingua è potere  , caderno especial da revista italiana de geopolítica Limes
•L'Eco delle Dolomiti  , revista plurilingue numa região plurilingue
•Il pulcino Galileo, Galileo the chicklet, Das Küken Galileo, El pollito Galileo, Le poussin   Galilée  , 
une histoire de poussin plurilingue pour petits, Edizioni IL SEXTANTE, Itália, dezembro 2010.
•L'aménagement   linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions  , uma obra de referência acerca 
da problemática linguística no Haiti
•Les Cahiers d  e l'ACEDLE, Volume 7, n.º 2  .
•a Gazeta Europeia das Línguas, número eletrónico inverno 2010 / primavera 2011.

6) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui

Se não desejar receber esta carta, responda a este correio eletrónico 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

*Este texto foi escrito nos termos do novo acordo ortográfico.
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http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=4417&Itemid=88888944
http://www.ecodelledolomiti.net/
http://temi.repubblica.it/limes/lingua-e-potere/18144
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=4374&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4415&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4415&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4415&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4410&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4419&Itemid=48
http://www.iamladp.org/PDFs/2010_docs/TSD_booklet_and_programme.pdf
http://blog.sorosoro.org/les-bienfaits-du-plurilinguisme
http://blog.sorosoro.org/plaidoyer-pour-le-plurilinguisme-des-enfants-issus-de-l%E2%80%99immigration
http://blog.sorosoro.org/la-traduction-comme-outil-necessaire-au-plurilinguisme
http://blog.sorosoro.org/
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