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O   OEP   deseja-lhe   felizes   festas de fim de ano   
e apresenta-lhe   os melhores votos   para 2012  

Traduções em alemão, italiano, espanhol, inglês, romeno, português e grego acessíveis on-line.
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1) O OEP está de luto

O OEP perdeu Marina Dumitriu, a secretaria-geral, que faleceu a 13 de novembro na sequência de 
uma segunda intervenção cirúrgica.

Marina, da Universidade de Craiova (Roménia), leitora de romeno na Universidade Paris-Sorbona-
Nouvelle-Paris  3,  era  presença quotidiana,  animadora,  inspiradora e  organizadora.  Devemos-lhe 
muito. Sentimos muito a falta dela. Prestamos-lhe homenagem. Continuamos sem ela. Tal era a sua 
vontade.

2) Voltando aos fundamentais sobre a Educação

O Conselho  Europeu  dos  Ministros  "Educação,  Cultura  e  Juventude"  28-29  novembro  2011 
abordou novamente a questão das competências linguísticas como condição de empregabilidade, 
emprego e crescimento e sobre o imperativo que pelo menos duas línguas sejam ensinadas desde a 
mais tenra idade. As conclusões adotadas apontam que "uma maior escolha de idiomas, com línguas 
menos comuns e línguas dos países vizinhos, devia, dentro do possível e se for o caso, ser oferecida 
a todos os níveis de ensino numa perspetiva educativa e de formação ao longo da vida". É preciso 
compreender que é imperativo aumentar e melhorar o nível em línguas, e que não é desejável que 
uma única língua seja ensinada na escola primária, nem mesmo que a consciencialização para as 
línguas no jardim-de-infância seja feita unicamente com o inglês.

Esta resolução  não  é  a  primeira,  e  não  será  a  última.  A grande  característica  das  resoluções 
europeias, quer sejam do Conselho da Europa ou da União Europeia, é ao mesmo tempo o caráter  
repetitivo,  cumulativo e  a relativa ineficiência.  A mais  importante para nós é a do Comité dos 
Ministros  do  Conselho  de  Europa  de  17  março  1998,  que  propunha  um  programa  de 
desenvolvimento do plurilinguismo à grande escala. Cada nova resolução refere-se aos precedentes 
sob  as  denominações  as  mais  variadas  correspondendo  às  várias  instâncias.  Porém,  sendo  a 
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educação  responsabilidade  exclusiva  dos  Estados,  os  ministros  nacionais  não  se  consideram 
vinculados pela sua assinatura e muitas vezes fazem o oposto no seu próprio país.

Relembremos alguns exemplos brilhantes.

Recordamos,  cf. nossa  carta N°19, que o governo Berlusconi, impulsionado pela onda neoliberal, 
tinha  apresentado  três  prioridades  nacionais:  informática,  impresa  e  inglese.  O  resultado  foi 
convidar as famílias, através de uma disposição do artigo 25 de um decreto de 17 de outubro de 
2005,  para  bloquear  em  benefício  do  inglês  horas  de  ensino  da  primeira  e  segunda  línguas. 
Esperemos que o novo governo italiano retome esta disposição celerada e dê um pouco de ar ao 
ensino das línguas na Itália.

Realizado pela mesma onda de antecipação, o governo britânico, prevendo sem dúvida a ascensão 
do inglês como "língua única", (cf. o  discurso de Georges Brown em Nova Deli a 17 janeiro de 
2008), decidiu em 2004 tornar o ensino das línguas estrangeiras facultativo a partir dos 14 anos, 
com o motivo de lutar contra o absentismo, porque, afirmava o Ministro da Educação britânica, "as 
línguas cansam os mais pequenos Ingleses". Esta decisão não satisfez os negócios das empresas 
britânicas  que,  ao  não  encontrarem  as  competências  linguísticas  necessárias  nos  ingleses, 
começaram a recrutar pessoas que falassem línguas estrangeiras.

Quanto à França, os efeitos de anúncios sucederam-se. Sr. Darcos, Ministro da Educação, viu um 
futuro  francês  "bilingue",  e  organizou  para  os  jovens  "em  dificuldade",  a  dificuldade  de  ser, 
primeiro,  em  francês,  cursos  intensivos  de  inglês  durante  as  férias.  Impressionado  com  o 
desempenho dos pequenos cingaleses na aprendizagem precoce do inglês, e sob a pressão dos pais 
dos bairros elegantes de Paris, Luc Chatel concluiu, no último ano letivo, de desmantelar o que 
começava a existir nas aulas do jardim-de-infância em matéria de despertar para as línguas, para o 
substituir por uma sensibilização para o inglês.

Felizmente,  ao lado destas  facécias  mediáticas ministeriais,  o Ministério da Educação Nacional 
anunciou em documentos oficiais que propõe oito línguas na escola primária, ignorando que 90,1% 
dos efetivos têm inglês, 8,6 % alemão (Departamento de Moselle e Alsácia), deixando 1,3% para o 
espanhol, o italiano, o português, o russo, o chinês e o árabe. Belo exemplo de diversidade no papel, 
mas não na prática. 

Reconhecer, no entanto, que continuar a implementação de um ambicioso plano de renovação do 
ensino  das  línguas  lançado  em  2005,  duas  línguas  são  agora  obrigatórias  no  ensino  geral  e 
tecnológico e nas secções "serviços" do ensino profissional.  É um progresso, nove anos após a 
Cimeira de Barcelona, e 13 anos após a resolução acima mencionada. O ministro criou em abril  
passado  um  "comité  estratégico  das  línguas"  composto  por  personalidades  incontestáveis.  As 
conclusões a tirar e sobretudo as consequências que resultarão são aguardadas com grande interesse.

Mas, depois de tantos esforços dos nossos governos para impor o domínio do inglês desde o jardim-
de-infância até ao ensino superior, era de esperar que os resultados estivessem na ordem do dia. 
Infelizmente, não!

De  acordo  com  um  estudo  realizado  pelo  Departamento  de  Inglês  Língua  Estrangeira  na 
Universidade  de  Cambridge  (ESOL),  autoridade  de certificação internacionalmente  reconhecida 
para o inglês, cujos resultados foram apresentados na Aliança Francesa em Paris a 23 de março de 
2011, se o nível de inglês tem melhorado no ensino superior a partir do mestrado, no ensino pré-
universitário no entanto, os resultados estão a diminuir. Isto verifica-se em quatro dos cinco países 
estudados, na Alemanha, Espanha, França e Itália, e Portugal foi o único país onde se tem registado 
um progresso em todos os níveis entre 2004 e 2009.

Este resultado é inesperado, mas como não o relacionar com a diminuição quase geral do nível de 
leitura, fenómeno analisado num  estudo da rede Eurydice publicado em maio de 2011, primeiro 
estudo pan-europeu neste assunto. Este estudo oferece um retrato  completo da aprendizagem da 
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leitura e identifica alguns fatores-chave que influenciam a aquisição de competências em leitura em 
crianças  de  3  a  15  anos.  Em  2009,  aproximadamente  20%  dos  jovens  de  15  anos  tinham 
dificuldades em leitura com grandes variações segundo os países. Porque é um retrato, este estudo 
é, no entanto, desprovido de qualquer perspetiva dinâmica que lhe permite comemorar a melhoria 
dos sistemas de ensino e métodos pedagógicos, enquanto a diminuição do nível de leitura desde os 
10 anos é confirmado (cf. nomeadamente as estatísticas do ministério francês da educação evocadas 
na  nossa  Carta  N°40).  Contudo,  a  riqueza  dos  elementos  fornecidos  e  particularmente  as 
comparações internacionais permitem afirmar que se existe vontade política, é possível combater 
eficazmente  contra  as  dificuldades  de  leitura  e  o  fracasso  escolar.  Além  disso,  a  convite  da 
Comissão Europeia, os países europeus aceitaram reduzir esse índice abaixo dos 15% até 2020. Este 
é um dos grandes objetivos do programa 2020 da União Europeia.

É ótimo,  mas medir  o  peso atribuído a  esta  questão  nos  programas políticos  e  nas  campanhas 
eleitorais, em França por exemplo (obrigado aos nossos leitores e correspondentes de nos fornecer 
informações sobre o assunto em todos os países europeus!), estamos obrigados a concluir que a 
questão não é considerada pertinente ou como um desafio,  e de modo que as coisas não estão 
prontas para mudar.  Retemos, então, que colocar contra a parede 20% de gerações de crianças, 
porque  não  têm a  língua,  não  é  considerado  pela  maioria  dos  partidos  políticos  uma  questão 
importante! A opinião pública não está mais consciente, pensando talvez que é uma fatalidade face à 
qual não podemos fazer nada. Isto deveria ser um grande desafio nacional e europeu apoiado em 
cada país.

3) Entre as últimas atualizações do   site  
• "La  culture  peut-elle  donner  un  sens  à  l'Europe  ?"  (U.  Eco  et  F.  Mitterrand  -  forum   

Libération) 
• ONU : le multilinguisme peut contribuer à la réalisation des Obj. du millénaire   
• Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)   
• Switzerland: Language key to new foreigner integration law   
• Dans quelle langue traduire son site pour optimiser ses ventes ?   
• L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico   
• Vidéos : "Plurilinguismes individuels et communautés multilingues...   
• Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter   
• Educação Bilíngue no Brasil (Blog)   
• Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)   
• Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari   
• Le Web et la version originale des documents   
• "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"   
• Meertaligheid: wetenschap en praktijk   
• Competence Requirements in Early Childhood Education and Care   
• “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...   
• Conf. de L. J. Calvet : Le poids des langues dans la mondialisation (Ecouter)   
• Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll   
• Belgique : Les tribunaux et l’emploi des langues   
• Association for Language Awareness 11th Conference   
• Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...   
• Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)   
• Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished   
• Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten   
• Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)   
• Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...   
• What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)   
• Politiques et usages de la langue en Europe hier et aujourd'hui (vidéo)   
• Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6. Dez 2011)   
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• Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...   
• Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel   
• La Déclaration de Varsovie sur le rôle des langues   
• British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...   
• Vidéos du colloque : « Le français, langue de l’innovation »   
• Council adopts conclusions on language competences to enhance mobility   
• Internet, une bouée de sauvetage pour les langues en danger ? (Euractiv)   

4) Responda à campanha de adesão ao OEP

Desde 2005, tem estado em  contacto com o Observatório Europeu do Plurilinguismo em várias 
circunstâncias: ao assinar a Carta Europeia do Plurilinguismo, ao se inscrever no site ou ao solicitar 
a Carta de Informação.

Talvez esteja já a contribuir ao seu redor e através das suas redes para a contribuição das ideias do 
plurilinguismo e da diversidade cultural.

Também talvez constate que, lentamente mas seguramente, essas ideias fazem o seu caminho e que 
a "única língua",  como o "pensamento único",  é visto mais como um perigo do que como um 
progresso.

Redescobrimos, no contexto da crise, que o papel da cultura não é só financeiro porque as nossas 
escolhas económicas também são escolhas culturais.

Defender  as  línguas  europeias,  promover  a  aprendizagem  de  todas  as  línguas,  sensibilizar  a 
diversidade  linguística  e  cultural,  fazer  emergir  uma consciência  europeia  que  não procura  um 
modelo exterior, mas sim criar o seu, fazer da diversidade cultural e linguística, a sua verdadeira 
riqueza, é um projeto de longo fôlego e uma batalha de todos os dias.

Esperamos que no que escreve o OEP, nomeadamente na Carta, e no que publica no site Internet, 
encontre o sopro da batalha para a civilização.

Também, de  uma forma ou de outra, se não tiver sido feito, convidamo-lo a juntar-se a nós para 
formar esta cadeia de sócios individuais e coletivos a nível europeu e mundial. Convidamo-lo a ser  
membro do OEP. 

Também provavelmente saiba que os próximos Encontros Europeus do Plurilinguismo terão lugar 
em Roma nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2012.

Convidamo-lo a acompanhar no  site as informações relativas a este evento para falar, assistir ou 
participar.

Como antecipação a este evento, convidamo-lo a aderir ao OEP, clicando AQUI, teremos o prazer 
de lhe enviar a agenda 2012 do OEP.

Se já for membro, agradecemos-lhe a sua lealdade.

5) De volta à palavra "churrasco"
Conseguimos imaginar um mundo com um único prato e um único vinho?

Em resposta ao nosso artigo da Carta N°42 sobre a palavra "churrasco", Paul Balta comentou-nos 
que no seu livro "Boire et manger en Méditerranée" (Actes Sud), escreveu:

"Com bom tempo,  mesmo no norte  da Europa,  o  churrasco  tornou-se moda,  sob a  influência, 
achamos,  dos  Estados  Unidos.  Ironia  do  vai  e  vem,  a  palavra  derivada  do  francês  medieval 
“barbequeue” significa assar um animal inteiro “da cabeça ao rabo”. "
Assim, a origem ameríndia (da língua taino de Haiti), assim como o explica o DHLF (Dicionário 
Histórico  da  Língua  Francesa),  não  estaria  provada,  a  não  ser  que  as  duas  hipóteses  sejam 
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igualmente  aceitáveis  e  teríamos,  então,  uma  coincidência  fonética  e  semântica  totalmente 
interessante. 

Paul Balta confirma-nos que, a seu ver, as duas hipóteses são boas. Mistério das línguas e ironia dos 
vai e vem.

Em qualquer caso, não há nada de mais cultural e menos traduzível do que a cozinha e transmitir os 
sabores da escrita e da imagem, é uma arte rara que possui Paul Balta e que ilustra na perfeição o 
seu livro já citado. Uma verdadeira viagem amorosa no tempo e no espaço da cozinha mediterrânea.

O mistério e a magia são Dans le bois de la langue, título da obra de Henri Meschonnic, uma 
viagem às profundezas da língua e da diversidade linguística e cultural. Um tratado de tradutologia 
e também um tratado sobre a língua. A consumir em pequenos goles, mas sem moderação.

6) 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 sessões: 
• 3  fevereiro 2012:  Políticas linguísticas e plurilinguismo nos Estados Unidos - Christophe 

Réthoré (Observatório Europeu do Plurilinguismo) 
• 10 fevereiro 2012:  Políticas linguísticas e plurilinguismo em África: o caso da República  

democrática do Congo - Julien Kilanga Musinde (Universidade d'Angers) 
• 17 fevereiro  2012:  Políticas  linguísticas  e  plurilinguismo no México -  Denis  Costaouec 

(Universidade Paris V) 
• 23 março 2012:  Políticas linguísticas e plurilinguismo na Grécia, Albânia, República da  

Macedónia e Roménia: o caso do aromeno - Stamatis Béis (Académia de Atenas) 
• 6 abril 2012: Políticas linguísticas e plurilinguismo em Israël - Aviv Amit (Universidade de 

Tel Aviv) 
• 4 maio 2012: Políticas linguísticas e plurilinguismo na França: o caso do alsaciano - Eric 

Weider, investigador 

7) Avisos e publicações

• Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française 2011   
• Comentários sobre a economia malva: Três manhãs com Gilles Lipovetsky

Terça   17  janeiro  2012  -  «Cultura,  economia  e  mundialização»  
Terça  14  fevereiro  2012  -  «Os  novos  desafios  do  luxo»
Terça  13  março  2012  -  «A moda,  motor  da  inovação  e  das  indústrias  de  consumo» 
Download   em PDF   - ou visite http://formation.economie-mauve.org. 

• La Clé des langues: Carta de informação n°39 - dezembro 2011

• SCOLIA  –  Revista  de  Linguística  (http://publications.unistra.fr/scolia),  número  25: 
Tradução das normas e normas de tradução no espaço europeu – Instituições e empresas

• Cinq ans de Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme?   Cinco anos de Bolonha – 
progresso ou retrocesso no multilinguismo? A Universidade do Minho, Braga, Portugal, em 
colaboração  com  a  Associação  dos  Centros  de  Línguas  de  Ensino  Superior  Português 
(ReCLes.pt), tem o prazer de apresentar o  IV Seminário CercleS Cinq ans de Bologne –  
Progrès ou Recul du multilinguisme? de 26 a 28 abril 2012

• Enseigner une discipline dans une autre langue : méthodologie et pratiques prof.  , Geiger-
Jaillet, Anemone / Schlemminger, Gérald / Le Pape Racine, Christine/ editado pelo Centro 
Europeu pelas Línguas Vivas (CELV) 

• Translators and Interpreters as Key Actors in Global Networking  , Conferência Internacional 
permanente  dos  Institutos  Universitários  de  Tradutores  e  Intérpretes  26-27 janeiro  2012 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6156&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6158&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6134&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6134&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6167&Itemid=88888953
http://publications.unistra.fr/scolia
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1n.896fc00ua6
file:///F:/Mes%20documents/Observatoire%20europ%C3%A9en%20du%20plurilinguisme/Communication/Lettre%20%C3%A9lectronique/Lettre%20N%C2%B043/Download%20em%20PDF
file:///F:/Mes%20documents/Observatoire%20europ%C3%A9en%20du%20plurilinguisme/Communication/Lettre%20%C3%A9lectronique/Lettre%20N%C2%B043/Download%20em%20PDF
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1t.i1lihabmw0
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1s.mrc5e179wx
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1r.kk9pipw3yd
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1r.kk9pipw3yd
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6206&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6173&Itemid=88888990


Nações Unidas, Genebra
• "Mehrsprachigkeit in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. ...   .. Neue Herausforderungen an 

die  universitäre  Lehre",  Internationale  Konferenz  :  Sprachenpolitik  und  Sprachlehre,  
SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012 

• Coll.  IC2012  -  Intercompréhension  :  compétences  plurielles,  corpus,  intégration  , 
Universidade Stendhal-Grenoble3 (França) 

• O n° 125 de Culture et recherche reúne contribuições de investigadores, de professores, de 
artistas, que dão o seu ponto de vista sobre as práticas linguísticas emergentes em contexto 
multilingue. Disponível em: http://www.revue.culture-et-recherche.culture.gouv.fr  et  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2

• Recherche en didac.  des langues et  des cultures :  Wiki des notions et  concepts  ,  apelo a 
participação

• Didáctica  de  las  lenguas  modernas,  competencia  plurilingüe  et  intercultural  ,  González 
Piñeiro, Manuel. Guillén Díaz, Carmen. Vez, José Manuel ISBN: 9788497566858, ISBN 
Digital: 9788499584249

• Le français et les langues d’Europe (5èmes renc. de Liré)  , PUR Editions, 2011, ISBN : 978-
2-7535-1728-8, Françoise Argod-Dutard (dir.) 

• Sensibilização à diversidade linguística e didáticas Investigação, ...   4º Congresso EDiLiC - 
Aveiro - PORTUGAL - 16, 17 e 18 de julho 2012 

• Participe   no desenvolvimento de Clic images  ,  Clic images é um banco de desenhos livres 
com direitos que revertem a favor da comunidade educativa

• Formation linguistique en contextes d'insertion  , Bretegnier, Aude (dir.), Editions Peter Lang, 
Collection: Transversales - volume 28 

• Langages – Cultures – Sociétés : interrogations didactiques  ,  colóquio internacional, 20, 21 e 
22 junho 2012, Universidade Paris 3 – Sorbonne Nouvelle- DILTEC (EA 2288), apelo a 
comunicações 

• Ap  elo a contribuição: «As línguas no cinema europeu»   
• La Tribune Internationale des Langues Vivantes n°51   
• Language Forgetting (François Grosjean)   
• XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi"  , si terrà presso l'Università per 

Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012. 

6) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui
Se não desejar receber esta carta, responda a este correio eletrónico colocando no assunto NÃO.
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