
 

 

Observatório Europeu do Plurilinguismo 
 

 

Carta Informativa N°42 (setembro-outubro 2011) 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ 
 

 

Traduções em Alemão, Inglês, Espanhol, Grego, Italiano, Português, Romeno e Russo disponíveis 

on-line. 

 

Os III Encontros Europeus do Plurilinguismo terão lugar em Roma nos dias 10-11-12 de outubro de 

2012. Ver apelo a comunicações (em 4 línguas) 

1. O plurilinguismo é o futuro da Europa 

2. As últimas atualizações do site 

3. O OEP precisa realmente do seu apoio, pense em aderir ou fazer uma doação 

4. O plurilinguismo na empresa: retrato da L'Oréal 

5. Avisos e publicações 

6. Reler as últimas cartas 

 

1) Soft power e plurilinguismo europeu 

O verão afasta-se e também o cheiro a churrasco. Porém, quem sabe que a palavra churrasco, em 

francês barbecue, derivada da palavra barbaque, provém de uma língua ameríndia do Haiti via 

anglo-americano para designar o dispositivo para defumar a carne e a carne em si? Isto para dizer 

que as palavras circulam como os pássaros ou as abelhas, e que esta circulação que enriquece as 

línguas e as culturas criando pontes entre elas, são uma parte essencial da ecologia linguística 

mundial. Aceitar as palavras do Outro é um modo de aceitar o Outro. O outro elemento fundamental 

da ecologia linguística é simplesmente a criatividade interna das línguas, enquanto o reflexo sobre o 

mundo não para de evoluir com a visão que temos. Mas a história é outra. Parar de inventar palavras 

novas é um prognóstico de um declínio iminente. 

No seu célebre livro L'aventure des mots français venus d'ailleurs [em português: A aventura das 

palavras francesas vindas de fora] (1997), Henriette Walter oferece centenas de exemplos desta 

ecologia linguística, e é interessante verificar que os empréstimos não duram sempre nem seguem 

às vezes os efeitos da moda. Citava para o francês muitos exemplos de palavras de origem inglesa 

contudo recentes, mas hoje fora de moda, tais como fashionable, surprise-party, babies, kids, drink, 

ice-cream, milk-bar, smart… 

Muitas outras palavras só terão uma penetração limitada e dependem mais da gíria profissional. 

Porém, se os empréstimos linguísticos são a expressão de uma espécie de mercado das línguas, 

segundo as palavras de Louis-Jean Calvet onde intercambiamos as boas palavras como as boas 

ideias através de uma espécie de atração natural, a realidade é às vezes mais brutal. Para nos 

limitarmos à época moderna, citamos o exemplo de Camboja: se mais ninguém falar nem estudar o 

francês no Camboja, porque 1,7 milhões de cambojanos, a população mais instruída, foram 

exterminados pelos khmers vermelhos entre 1976 e 1978 durante a guerra contra o Vietname. E se o 
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francês progride na África anglófona enquanto o inglês progride na África francófona, é para que as 

duas partes da África comuniquem uma com a outra sem contar as grandes línguas africanas faladas 

de maneira transnacional e que são língua franca. Da mesma forma, se o francês se desenvolve na 

China, muito atrás do inglês, é porque a China está interessada na Europa, mas também muito na 

África francófona. Se os chineses têm a preocupação de promover a língua chinesa, graças ao 

rápido desenvolvimento dos institutos Confúcio em todo o mundo, a língua chinesa não é para eles 

a melhor maneira de serem exportados e de conquistar os mercados. A aprendizagem das línguas 

vivas é um meio infinitamente mais seguro. 

O termo soft power proposto em 1990 por Joseph Nye designa um novo conceito ou é uma 

reinterpretação de uma realidade de todos os tempos? Concisamente definido como a expressão de 

uma estratégia de influência sem o uso da força, os príncipes não esperaram as sábias elaborações 

das ciências humanas para praticar o soft power. Sem voltar à Antiguidade, a Versalhes e ao século 

de Luís XIV, temáticas praticamente eliminadas dos programas de História em França, são uma 

brilhante ilustração. 

No entanto, se existe na época moderna um novo elemento no uso pelo poder político de soft power, 

é precisamente o uso consciente da língua como componente de uma estratégia de influência. Até a 

um passado recente, o desenvolvimento da língua tinha tendência a seguir as conquistas. Os 

missionários e os professores tomavam o relevo dos soldados. Atualmente, o soft power pode ser 

utilizado sozinho –afinal, todos os institutos culturais de todos os países do mundo têm o seu modo 

de usar as expressões do soft power- onde se conjuga com a diplomacia e as ações de força. 

Desde a Segunda Guerra Mundial, os EUA aumentaram para um nível muito elevado de elaboração 

o manuseio da força e do soft power como ferramentas privilegiadas de promoção do modelo 

americano, o cinema e a língua. 

Mas o mundo muda. 

O soft power americano é permanentemente enfraquecido atualmente por três fatores. O primeiro é 

o desastre militar e cultural que representou a equipa aventureira da invasão do Iraque. O segundo é 

a crise mundial que abalou ainda mais o absolutismo dos mercados, ideologia dominante dos 

últimos trinta anos. O terceiro é o aparecimento de um mundo multipolar. 

Em Irak in Translation ou De l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de son adversaire 

[em português: Da arte de perder uma guerra sem conhecer a língua do seu adversário], Mathieu Guidère 

demonstrou a debilidade que foi não ter conhecimentos de língua árabe pelas tropas e os serviços 

americanos para as operações militares no Iraque. 

Os americanos estariam prestes a sair do seu isolamento linguístico e cultural? Alguns sinais levam-

nos a pensar isto. 

No dia 23 de agosto, perante uma assembleia de 2.500 soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros 

navais, Leon E. Panetta, secretário da Defesa dos EUA, fez assim uma descoberta essencial: “We 

live in a global world”; “We have to understand that world if we … are going to be able to not only 

defend this country, but to extend our relationships to others so that we can work together to defend 

the world that we live in”. 

“The reality is that we have to reflect the nation we live in and we have to reflect the world we are a 

part of”; “Languages are the key to understanding that world”. 

“It’s also critical to the effectiveness of current U.S. military operations”. 

“If we are going to advance stability in some of the countries we are fighting in today, we have to 

be able to understand what motivates those countries, what motivates their people, and to 

understand their culture, beliefs, faiths, ideologies, hatreds and loves”. “So it is crucial to our 

national security to be able to have a strong language ability”. 
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Sinal dos tempos, durante a Universidade de verão do Movimento das Empresas de França 

(MEDEF), na estação de rádio BFM, Fabrice Marchisio, advogado de negócios no gabinete CVML, 

informou que as reuniões no Japão com os interlocutores japoneses são em japonês. 

Outro sinal dos tempos: uma língua franca, conhecida como o portunhol, uma mistura de espanhol 

e português surgiu nos últimos dez anos na América Latina. 

O que acontece na Europa? É preciso voltar a alguns fundamentos. 

Em primeiro lugar, é preciso insistir no facto de que a regra das instituições europeias é o 

plurilinguismo. Quer se trate do Parlamento Europeu, do Conselho de Ministros, do Comité 

Económico e Social ou do Comité das Regiões, o regulamento 58/01 do Conselho, fundador do 

regime linguístico da União Europeia aplica-se, a regra institucional é o plurilinguismo, ou seja, o 

respeito pelas línguas oficiais dos Estados-membros. Apesar das numerosas distorções em que o 

OEP nunca se privou de citar, é preciso sublinhar que o princípio do plurilinguismo aplica-se e deve 

ser reafirmado com força. 

Por parte do Conselho da Europa, que sempre desempenhou um papel pioneiro nesta área, é preciso 

relembrar a Convenção cultural europeia de 19 de dezembro de 1954, que estabeleceu o objetivo de 

desenvolver a compreensão mútua entre os povos da Europa e a valorização recíproca das 

diversidades culturais, de proteger a cultura europeia, de promover as contribuições nacionais para 

o património cultural comum da Europa e neste aspeto os mesmos valores fundamentais o 

incentivar, nomeadamente, o estudo das línguas, da história e da civilização das nações europeias. 

Também é preciso relembrar a importante recomendação adotada pelo Comité dos Ministros a 17 de 

março de 1998, que apelou para o desenvolvimento de uma política de plurilinguismo à grande 

escala, nomeadamente na área da Educação e de precisar os meios de alcançar. Esta recomendação 

feita aos Estados incluía um verdadeiro programa político de promoção do plurilinguismo em que a 

atualidade é intacta, mas supõe uma vontade política dos governos nacionais. O caminho será 

longo, mas não é preciso desesperar-se. 

2) Entre as mais recentes atualizações do site 

 Frédéric Mitterrand ne voit pas l’intérêt d’une loi sur les langues régionales  

 Zweisprachig, unsere Zukunft : Infobrief sommer 2011  

 La médiation et les enfants des rues (Stages de formation)  

 New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research  

 II Simpósio Internacional sobre o Multilinguismo no Ciberespaço  

 Peuples et langues : états d’alerte en France (Emission France Culture)  

 Educación en lenguas: materia pendiente (Observatorio Atrium Linguarum)  

 Meertalig materiaal (Leesplein)  

 Celebrate the launch of the European Network of Language Teacher Associations  

 Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou...  

 Università francoprovenzale d'estate Faeto Celle San Vito (Video)  

 Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung (3. Auflage)  

 Limbile straine, un atu în afaceri (Comisia Europeana)  

 Pratique et coût d'une main d'œuvre ne maîtrisant pas les langues étrangères  

 “We have to raise a profile of the needs for languages in business”  

 A promoção do francês e do plurilinguismo  

 10ème édition de la Semaine des cultures étrangères  

 UK pupils 'worst in Europe for learning foreign languages'  

 Escuela de verano de Barcelona sobre el bilingüismo y el multilingüismo  

 Vlaamse kinderen moeten meertalig worden  

 Speak dating linguistique, rencontre (26 sept.2011, Paris)  

 Premier forum international de l'économie mauve  
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 La langue de la triple frontière (Le Monde) 

 Panetta: Language Training Critical to U.S. Interests, Security   

 Chine : apprendre le français, outil stratégique pour la “conquête” de l’Afrique  

 Firms ignore the foreign language internet at their peril (BBC)  

 

3) O OEP precisa realmente do seu apoio, pense em aderir ou fazer uma doação 

O OEP é uma associação de direito francês, mas amplamente internacional graças aos seus 

membros e parceiros. A sua ação consiste essencialmente no voluntariado. Para desenvolver as 

atividades, o OEP precisa realmente do apoio dos seus aderentes, indivíduos e pessoas morais. Se 

apreciou esta Carta Informativa, se aprecia o site Internet do OEP e de um modo geral, se deseja 

apoiar a sua ação, não hesite em aderir ao OEP ou a fazer uma doação. 

 

4) O plurilinguismo na empresa: retrato da L'Oréal 

É um pouco difícil falar de uma empresa em particular. Além disso, não é fácil falar do 

plurilinguismo no singular visto que os contextos e os perfis são diferentes. Enfim, como dizer que 

uma empresa é plurilíngue quando o termo não aparece como tal nos documentos oficiais? No 

entanto, vamos fazê-lo para a L'Oréal, e talvez para outras empresas cujo perfil responde a 

determinados critérios fazendo-os entrar no mundo dos negócios plurilíngues. 

De um modo um pouco brutal, poderíamos dizer que é plurilíngue qualquer empresa internacional 

que não tenha exibido uma vontade de monolinguismo e/ou não a pratica. 

De uma forma mais positiva, diríamos que qualquer empresa plurilíngue adere a valores que são as 

do plurilinguismo sem necessariamente mostrar uma política linguística explícita. 

Para ser muito breve, a L'Oréal recebeu em 2010 a etiqueta "Diversidade", e a propósito deste eixo 

forte da sociedade que é a política de diversidade, Jean-Paul Agon, Presidente-Diretor-geral, 

expressa a forma mais clara dos valores que são exatamente aqueles que são a base do 

plurilinguismo: “Hoje o mundo em que vivemos e trabalhamos é cada vez mais diversificado. Um 

mundo de indivíduos com horizontes culturais e étnicos variados e estilos, pontos de vista, valores e 

crenças diferentes. Um efetivo diversificado em todas as funções e a todos os níveis da empresa 

reforça a nossa criatividade. Compreendemos melhor os nossos clientes e podemos, portanto, 

desenvolver e comercializar os produtos de acordo com as suas expectativas”. 

Além disso, o grupo adotou uma Carta ética que se dirige a todos os assalariados da empresa e a 

todas as filiais no mundo. Esta Carta foi traduzida em 43 línguas, o que é significativo porque, ao 

contrário dalgumas empresas que nos anos 80 queriam, na onda da mundialização, construir uma 

identidade numa língua única, modelo que parece hoje em dia arcaico, o grupo L'Oréal construiu a 

sua identidade em valores e não numa linguagem chamada internacional. 

5) Avisos e publicações 

 Lingue per un cuore europeo - LEND Il seminario nazionale di formazione e aggiornamento 

'Lingue per un cuore europeo - costruzione di una identità plurilingue e pluriculturale 

dell’Europa nel mondo' avrà luogo a Torino (Italia) nei giorni 28-30 Ottobre 2011.  

 Convegno itinerante Plurilinguismo e mondo del lavoro. Questo ciclo, coordinato da Enrica 

Galazzi e Marie-Christine Jullion, riunisce 21 università su 3 anni 2010, 2011 et 2012. 

Presentazione di ciascuna manifestazioni a partire da questa carta. Calendario degli eventi 

passati e futuri.  

 Infolettre N°26 de DLF-Bruxelles-Europe.  

Mesa redonda de 22 de novembro de 2011 

«O ciberespaço: oportunidade e desafio para as línguas» 

   Saiba mais 
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 Para celebrar o Dia Europeu das Línguas, o OEP apresenta na página inicial um copioso 

programa. Saiba mais 

 BMSL (Escola bilíngue Montessori de Lund) ganhou o concurso de música/rap do Dia 

Europeu das Línguas 2011. Os alunos (13 a 15 anos) cantam em 5 línguas: 

www.youtube.com/BMSLchannel 

 A Plataforma europeia da sociedade civil para o multilinguismo publicou o relatório final 

em versão resumida e em versão integral e que recomendamos particularmente a leitura. 

 A Plataforma europeia da sociedade civil para o multilinguismo criou o novo site 

Poliglott4.eu em que o webmaster é o EUNIC Bruxelas (Rede Europeia dos Institutos 

Culturais Nacionais). Este novo site vem nutrir o amplo movimento que está a surgir na 

Europa a favor do plurilinguismo. 

 O cinema será homenageado nos Encontros em Roma: o OEP publica 4 artigos relativos ao 

cinema: 

▪ Cinéma : le déclin de l'empire américain ? (Revue Géoéconomie - Ed. Choiseul)  

▪ Du Klingon au Sindarin : les langues fictives du cinéma et de la littérature  

▪ Les langues fictives sont-elles des langues vivantes?  

▪ Andréï Makine : le multilinguisme, la photographie, le cinéma et...  

 Conferência de lançamento da Rede Europeia das Associações de professores de línguas 

(REAL), Sèvres, perto de Paris, 7 - 8 de novembro de 2011. Saiba mais 

 La base des 29 revues "SYNERGIES" du GERFLINT en ligne  

 Le bilinguisme, de la famille à l'école, un vaste sujet transverse au niveau européen : 

▪ Soirée d'information sur le bilinguisme avec parents, grands-parents, etc., jeudi 29 

septembre de 20h – 22h30 à Paris 14e  

▪ Soirée d'information sur le bilinguisme, 29 septembre, Paris  

▪ Enfants plurilingues. Du bilinguisme des élites au plurilinguisme des migrants  

▪ Stratégies favorisant le bilinguisme chez l’enfant  

▪ Les bébés et le bilinguisme (français du monde)  

▪ Le bilinguisme chez l'enfant (Aïno Niklas-Salminen)  

▪ Armée belge : les allocations au bilinguisme surtout pour les néerlandophones  

▪ L'école et les langues - De l'apprentissage au bilinguisme  

 À volta da tradução: a importância da lista a seguir mostra a grande atividade deste setor da 

investigação 

 Traduire et communiquer à l’heure de la mondialisation, dir. Michaël Oustinoff, 

CNRS, 2011 

 De la méthode en traduction et en traductologie (colloque Timisoara, avril 2012) 

 Traduction : politiques et stratégies dans la gestion de la glottopolitique, colóquios 

coorganizados pelo ISIT, Institut de management et de communication interculturels, 

Paris 15-16 de fevereiro de 2012, e a Universidade McGill, Montreal 12-13 de março 

de 2012 

 Traduction et ergonomie (ILCEA 14/2011), sob a direção de Élisabeth Lavault-

Olléon  

 Traduction et médias audiovisuels (à paraître), editado por Jean-Marc Lavaur, 

Adriana Şerban, outubro 2011, Septentrion Presses Universtaires  

 L’Europe multilingue investit dans la traduction en ligne  

 La traduction dans des contextes de multilinguisme officiel  

 Traduction : un marché mondial élevé, fragmenté et en croissance  

 (In)Traduttibilità dei nomi propri (Translationes N° 3/2011)  

 Publication : L'épreuve de traduction en anglais 

 Translations médiévales : Cinq siècles de traductions en français au Moyen Age  
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 Colloque international "Rhétorique et traduction" (Orléans, France, 26-27/01/12)  

 Traduction et texte sacré (Appel à communications) 

 Langue et droit : terminologie et traduction, (Revista francesa de linguística aplicada)  

 L’hétéroglossie en traduction : enjeux et difficultés (10-11 juin), Colóquio 

Internacional organizado pelos grupos de investigação «Confluences : les mots 

étrangers» e TRILL (Translation Research in Language and Literature) da 

Universidade Paris Ouest Nanterre La Défense 

 La traduction dans le quotidien des entreprises qui exportent  

 Traduction et communautés (Estudos reunidos por Jean Peteers)  

 Translation and Globalization translated into Japanese  

 Professional translation important for European integration  

 Translationes N°3, Université de l'Ouest de Timişoara, 2011  

 Colloque francophone sur les évolutions du français contemporain, Lyon 18 e 19 de outubro 

de 2011 

 „LMA 20” Social, socializare, societate. Profiluri ale traducerii si interpretarii , Universităţii 

Babeş-Bolyai, 14 de outubro de 2011 

 

6) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui 
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