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1) Levante-se!

A chamada crise mundial, mas que na realidade é uma crise ocidental, não deveria ajudar a virar-se 
para si próprio, mas sim convidar a ultrapassar-se a si próprio.

Ridiculizar o neoliberalismo ou o ultraliberalismo quase se tornou num lugar-comum. O fracasso 
económico é evidente: 30 anos de domínio de um pensamento económico revertido e desacreditado 
pelos factos; fracasso social pela explosão de desigualdades; fracasso cívico: democracia subvertida 
desde o interior pelas oligarquias políticas e financeiras, exacerbação do individualismo e do lucro 
como um complexo turístico, a sacralização do mercado como última instância de regularização da  
vida política, económica, social e cultural, absorção da política e da cultura por razões económicas,  
a redução do Estado e o estabelecimento da lei da selva, a desestruturação do tecido social, a 
negação da cultura...

O processo é fácil de empreender, mas o verdadeiro problema é sair. É a relação entre a economia, a 
política e a cultura que deve ser alterada. Existem mil maneiras de regular, mil e uma maneiras de 
fazer a  globalização.  Acima  de  tudo,  deixando  o  pensamento  único  e evitar ser  um  agente 
consciente ou inconsciente do que foi apresentado como um "futuro brilhante" (relembremos a 
famosa obra de Alexandre Zinoviev “L’Avenir Radieux” [em português: o futuro brilhante] e da não 
menos famosa e premonitória obra do ensaísta Alain Minc,  “La Mondialisation heureuse”  [em 
português: A Globalização Feliz]).

Os responsáveis políticos e comentadores muitas vezes limitaram os seus horizontes a curto prazo

Num artigo publicado pelo jornal MailOnline,  sob o título "Why do the English need to speak a 
foreign language when foreigners all  speak English?" [em português: Porque é que os Ingleses 
precisam de falar uma língua estrangeira, se todos os estrangeiros falam inglês?], o colunista David 
Thomas levanta a questão da utilidade da aprendizagem de línguas estrangeiras, quando o inglês é 
falado em todo o mundo.  Por  último,  elogiou os  pequenos ingleses  e  não as  cansadas  línguas 
estrangeiras, das quais não se compreende a sua utilidade
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A conclusão foi apresentada em 2004 por um governo corajoso e perspicaz: reduziu para 14 anos a 
idade do ensino obrigatório de línguas estrangeiras nas escolas britânicas.

Na nossa opinião, há outras áreas onde esse tipo de lógica poderia ser aplicado. Porque se durante 
muito  tempo negámos  o  facto,  hoje  é  reconhecido  que o  nível  escolar,  na  maioria  das  nossas 
democracias está a diminuir, sem ninguém saber muito bem porquê e sem que sejam desenvolvidos 
esforços de pesquisa significativos para elucidar este mistério e implementar políticas corretivas. O 
nível diminuiu, não só  nas línguas modernas, como também  na matemática e na língua materna. 
Isto não é alarmante, é um facto agora oficialmente reconhecido especialmente no programa 2010-
2020 da União Europeia. Assim, se seguirmos este raciocínio, um governo  corajoso e perspicaz 
deve defender a redução do ensino de matemática e línguas (a matemática é uma língua, não é?). 
Além disso, os pequenos ingleses deveriam aprender menos inglês, e os pequenos franceses menos 
o francês, etc.  É assim que a Europa se recuperará e enfrentará  os desafios do novo mundo que 
emerge perante os nossos olhos.

Alguns educadores defendem que, se o nível de francês dos alunos na França diminuiu nos últimos 
anos é porque são dedicadas cada vez menos horas enquanto o indicador europeu das línguas exige 
o domínio da língua materna na primeira posição em comparação com as competências chave numa 
sociedade do conhecimento, e o domínio das línguas estrangeiras aparece na segunda posição antes 
da matemática...

Não é a única razão pela qual o cronista, sob as aparências de senso comum, se enganou:

− Em primeiro lugar, é uma ilusão pensar que todo o mundo fala inglês. É preciso muito.

− Também é errado pensar que todo o mundo vai falar inglês. O inglês está a expandir-se, mas 
também outras línguas, e o surgimento de um mundo multipolar exacerbará esta tendência 
nas próximas décadas.

− É errado pensar que uma pessoa que fala inglês vai dominar o mundo de amanhã, crença 
totalmente ingénua. Aquele que governará o mundo falará muitas línguas. O que era verdade 
na época do Renascimento ("um homem que fala quatro línguas, vale por quatro homens" 
foram estas as palavras de Charles V) tem agora todas as probabilidades de ainda vir a ser 
relevante neste novo mundo em que entramos.

− Para os nativos de língua inglesa, a vantagem de falar inglês está mais do que compensada 
pelo inconveniente da falta de conhecimento de línguas estrangeiras dos mesmos nativos.

− Acima de tudo, privar-se das línguas, é ver o mundo à sua imagem, noutras palavras, ignorá-
lo.

Em oposição a estas tendências de virar-se para si próprio, o relatório recentemente divulgado pelo 
Comité Estratégico para as Línguas elaborado pelo ministro francês da Educação Luc Chatel, em 
abril de 2011, é uma verdadeira lufada de ar fresco, sobretudo com um título  tão forte:  Aprender 
idiomas, aprender o mundo.

Ao lermos este  relatório,  só podemos ficar  consternados pela extrema modéstia das  medidas  a 
aplicar e pela falta de ambição linguística do ministro. Relembremos que há um ano, fortemente 
contestado por causa das declarações embaraçosas que fez sobre o desenvolvimento do ensino do 
inglês no  jardim-de-infância,  Luc  Chatel deu  como missão  a  um Comité  Estratégico para  as 
Línguas,  composto  por  personalidades  eminentes,  propor uma  nova política  de  educação em 
matéria de  línguas. Era uma armadilha.  Para os membros da Comissão ou para ele? Talvez para 
ambos. Enfim, Le Chatel produziu um resultado insignificante.

A orientação política para o passado ano letivo tinha excluído qualquer referência à 
consciencialização linguística para generalizar o inglês no jardim-de-infância. O relatório do 
Comité Estratégico contradiz o ministro, que parece não concordar com ele e anunciou que a 
sensibilização para as línguas será sistematizada a partir do jardim-de-infância. Mas, cuidado! Nada 
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diz que a sensibilização para as línguas só será feita através do inglês. Na mente de muitos, o que é 
“línguas estrangeiras” se reduzem “só ao inglês”.

O relatório do  Comité Estratégico,  retomando as  conclusões do  relatório Maalouf de 2008,  e a 
resolução do Conselho da União Europeia  de 22 novembro de 2008, insiste  na necessidade da 
diversidade do ensino de línguas na primária. Luc Chatel evita a pergunta e refere a globalização 
dos horários  de LV1 e LV2,  com a  esperança  de fazer uma  poupança  orçamental.  Numa área 
devastada, a globalização pode ser utilizada tanto para consolidar o inglês como para ensinar duas 
línguas. A diversidade da oferta linguística e a coerência do plano de estudos, desde o jardim-de-
infância até ao ensino superior, aspetos destacados do relatório do Comité Estratégico, não estão na 
ordem do dia. O ministro está, portanto, em contradição com os textos europeus que comprometem 
teoricamente os governos. Assim, contentar-nos-emos com a diversidade nos textos, porque como 
todos sabem, é suposto que a escola francesa ofereça oito línguas no ensino básico. Isto não é nada. 
Um recorde  absoluto  na  Europa. Para o  futuro  ministro  da  Educação,  se quiser incentivar  a 
diversidade,  já está tudo escrito!  Só será uma questão de vontade, meios e método. As famílias 
deveriam estar preocupadas.

Para saber mais, partindo de fontes anglófonas, consultar:

• os dois relatórios   de 2000 e 2006   para o British Council de David Graddol  , 
• o artigo da revista Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students the Edge     »       

por Dan Fost, 
• o estudo « The economic case for language learning and the role of employer engagement     »  . 
• o blogue do projeto LRE (Language Rich Europe).

3) Entre as últimas atualizações do   site  

 L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
 ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
 Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
 Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
 Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
 Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
 Subtitles and language learning (Call for papers)   
 La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
 “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
 Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
 Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
 Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
 Atencie, se globalizeaza limba româna   
 Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
 Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
 Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
 Translation in the 21st century: 8 things to change   
 Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
 Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
 Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
 En France, au moins 26 langues sont en danger   
 A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
 Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
 Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
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 Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
 « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
 ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
 Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
 Languages with no future better for the future?   
 La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Observatoire international des droits linguistiques   
 Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
 Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
 Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

4) Responda à campanha de adesão ao OEP

Desde 2005, tem estado em contacto com o Observatório Europeu do Plurilinguismo em várias 
circunstâncias: quando assinou a Carta Europeia do Plurilinguismo, quando se registou no site ou 
quando solicitou receber o Boletim.

Talvez a partir do seu ambiente já contribuiu e através das suas redes colaborou na difusão das 
ideias do plurilinguismo e da diversidade cultural.

Também talvez constate que, pouco a pouco mas com força, essas ideias abrem caminho e que tanto 
o "idioma único" como o "pensamento único" são vistos 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 a longo prazo e uma luta diária.

Esperamos que, no que escreve o OEP, nomeadamente em cada Boletim, e no que publica no site 
Internet, encontre o sopro para este combate de civilização.

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

Talvez 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 consultar no site as informações relativas a este evento, e contamos consigo quer 
seja para se expressar, assistir e/ou participar.

Enquanto chega 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.
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5) Diversão com o idioma e tradução

Eis uma análise de um texto descoberto  no editorial do n º 51 do jornal urbano gratuito "A nous 
Paris", uma advertência escrita por Carine Chenaux, a editora. Não é um exercício de francês, mas 
um exercício de linguagem que associamos aos nossos tradutores favoritos, mas também aos nossos 
leitores. Já vai perceber.

"... poderíamoscomo todo o mundo, exposto os méritos do entartage e do enfarinage,  mas uma 
história segue  a  outra e  depois,  alguém poderia  ter  perdido  um passo no  seu desejo de evitar 
atropelar um "lol cat" e isso iria fazer-nos rir. Poderíamos, sem ser um fã dos baladeurs e correios  
eletrónicos, falar sobre o hábito irritante de alguns artigos -de obediência modeuse-  de usar as três 
palavras em inglês erradas e incompreensíveis, em qualquer caso, com um anglófono. Mas desde a 
última vez que isto nos irritou, abrimos um livro, ligamos a TV e tudo está esquecido ... "

Deixando  de  lado baladeur e  correio  eletrónico que  substituíram vantajosamente o  defunto 
walkman e o inassimilável e-mail.

O entartage, desconhecido no dicionário, é a operação que consiste em regulamentar as contas com 
um quidam atirando-lhe à cara uma tarte de creme. O enfarinage é a  mesma coisa, mas com um 
pacote de farinha. Para ser classificado na categoria de  "entretenimento e  luta contra a violência 
urbana". Também poderíamos ter dito entartade e enfarinade, tendo raffarinade em mente, bonita 
palavra efémera para expressar o jogo de palavras de Jean-Pierre Raffarin, que foi primeiro-ministro 
de Jacques Chirac, para não confundir com tapenade, receita culinária provençal bem conhecida.

O caso de modeur é interessante. Também não está nos dicionários, um modeur ou uma modeuse é 
um “membro do fórum que fabrica,  monta e  vende  às lojas ou a  particulares as  suas  próprias 
criações com um estatuto  legal (autónomo  ou  outro).  Entende-se  por  criações: mods, switchs, 
cigarros eletrónicos...". A palavra tem o seu estatuto profissional e site Internet.

Ironia, humor, inteligência e criatividade são talvez as melhores armas da língua francesa, das 
nossas línguas, contra o mondialisateur (aqui está uma nova palavra que evoca um rouleau 
compresseur [rolo compressor]), que não tem razão da nossa resistência.

Convidamos os nossos tradutores a encontrar, a não ser que já existem, o equivalente de todas estas 
novas palavras que nos deleitam.

6) Polo de Investigação do OEP: seminários de investigação sobre o plurilinguismo

 Em colaboração 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: 

 23  março  2012:  Políticas  linguísticas  e  plurilinguismo  na  Grécia,  Albânia,  
República  da  Macedónia e  Roménia:  o  caso  do  romeno -  Stamatis  Béis  (Académia  de 
Atenas) 
 6  abril  2012:  Políticas  linguísticas  e  plurilinguismo  em  Israel -  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

http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/


 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Un nouveau Master en Médiation interculturelle et traduction dans l’espace germanique et   

nordique à l’Université Paris Sorbonne, UFR d'Etudes Germaniques et Nordiques
 Debates sobre as línguas e culturas na Europa - Dibati sulle lingue e culture in Europa - 

Debates on languages and cultures in Europe, editor  Gianni Copetti, membro e sócio do 
OEP, 2011

 As políticas linguísticas hoje, por Louis-Jean Calvet, quarta-feira 21 de março às 13 horas, 
Parlamento Europeu em Bruxelas. Para se inscrever

 III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
 Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Quer fale fluentemente, quer seja principiante, estes encontros permitir-lhe-ão ouvir e familiarizar-
se  com  a  língua  de  Shakespeare,  de  Cervantes,  de  Dante.  Só  com  inscrição: 
communication.pausilippe@gmail.com. É necessário consumir e o chapéu (5€) 

 No bar-restaurante « Bairalto » - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris 
(M° Bonne Nouvelle)

 Os cafés-debate em inglês na companhia de um comediante e diretor 
inglês (Joseph Marschall)  - quartas-feiras 7 e 21 março. 1º grupo: das 19h às 
20h30 / 2º grupo: 21h às 22h30

 Os cafés-debate em italiano na companhia de um comediante italiano 
(Bruno Labrasca)- quartas-feiras 14 e 28 março das 20h às 22h

 No  bar-restaurante  « O'Square»  -  7  rue  Lacharrière  75011  Paris   (M°  St 
Ambroise / Parmentier / St Maur) na praça Maurice Gardette

 Os  cafés-debates  em  espanhol  na  companhia  de  uma  animadora 
espanhola (Ana Vidal) – terças-feiras 6 e 20 março das 20h às 22h

 Encontros de tradução no Salão do Livro de Paris, quinta-feira 15 março 2012  . O programa 
pode ser consultado no site do Salão. 

 « Traduire en Méditerranée » publie ses conclusions générales et recommandations   
 10e Prix lémanique de la traduction décerné à Andrea Spingler et Jacques Legrand   
 Centre de Traduction Littéraire de Lausanne: lectures et rencontres printemps/été 2012   
 O 1º boletim do projeto EPG. Realizado por um consórcio de 11 sócios europeus, liderado 

pelo CIEP, este projeto visa aumentar a qualidade e a eficácia do ensino de línguas através 
de uma ferramenta inovadora: a grelha de competências EPG

 Le n° 24 du Courriel européen des langues 
 La Clé des langues n°40 - janvier 2012  

6) Reler os últimos Boletins do OEP clicando aqui
Se não desejar receber este boletim, 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
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http://cle.ens-lyon.fr/jsp/newsletter.jsp?ID_NEWSLETTER=734_1325799012185&FORMAT_ENVOI=0&ID_MODELE_MAIL=734
http://www.ciep.fr/courrieleuro/courriel-europeen-des-langues-fevrier-2012.pdf
http://www.tr-cp.com/tr/ret2.php?link=http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-EPG-1-fr-en-de.pdf&suivi=1257&idMail=4300403&idLink=1833&id=3409
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/oxB_Nlv5yTc/3487?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/XVUv1Y_n8Ck/3441?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.salondulivreparis.com/PRO/Les-deuxiemes-Rencontres-de-la-traduction.htm
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