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1) Voltar a colocar os idiomas no coração dos sistemas educativos!

Recolocar o idioma no coração do sistema educativo poderia acontecer, se se refere ao espírito da 
época,  para  um regresso  ao  passado.  É  verdade  que  a  aprendizagem da  língua  materna  (ou  a 
escolarização) era o alfa e o ómega da educação primária desde a criação. Ainda é assim? Esta é a 
pergunta. Porém, tornar a colocar "os idiomas", em plural, no coração dos sistemas educativos, é 
uma revolução.

Deveria ser óbvio, mas o problema é que não o é para todos.

Os sistemas educativos, em França e noutros países, estão sumidos em dificuldades que parecem 
superiores a eles. 

Expressámos  no  Boletim  Nº44  os  resultados  desfavoráveis  que  contradizem  o  discurso  da 
"sociedade do conhecimento" desde há 10 anos.

Um artigo em FranceTVinfo, que não é um comunicado do Ministério da Educação francês mas que 
parece, e que aparenta dar as boas-vindas aos avanços na compreensão da linguagem no fim da 
escola primária, durante o período 2004 a 2010, mas que ao  contrário constata-se uma queda no 
nível de compreensão oral e escrita no fim da universidade.

Um atento  leitor  deu-se  conta  que  um estudante  de  universidade  em finais  de  2010 estava  na 
primária em finais de 2006, e portanto era melhor do que os seus colegas em 2006, avaliados em 
2004, mas menos bom como eles seis anos mais tarde e este leitor chegou à conclusão que o ensino 
de inglês na primária é inútil, ou que sem ter que aprender semi-cedo, o resultado teria sido pior na 
universidade. Na compreensão oral na universidade, 40,4% dos estudantes têm um nível satisfatório 
contra 51,3% há seis anos, e a compreensão de leitura de 50,3% face a 51,9%. Se tivermos uma 
média dos dois,  registou-se uma diminuição de 12% no nível em seis  anos. E a explicação do 
Inspetor-geral  de que os  estudantes  trabalharam mais  a  expressão  oral,  teria  dado lugar  a  uma 
diminuição da compreensão oral, é muito surpreendente e um pouco curto.

Tudo indica que estamos na presença de fenómenos globais que ocorrem na sociedade e é inútil 
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procurar explicações locais, embora existam.

Para levar o tema até ao início, temos a certeza, em primeiro lugar, do que temos na escola e fora 
dela, uma conceção do idioma que justifica a prioridade que se lhe pretende atribuir.

Relembremos que na recomendação de   1  8 dezembro de 2006   o Parlamento europeu e do Conselho 
estabeleceram o quadro europeu das competências chaves para a educação e a formação ao longo 
da  vida,  a  qual  define  e  descreve  oito  competências  essenciais  para  a  realização  pessoal,  a  
cidadania ativa, a coesão social e a empregabilidade numa sociedade baseada no conhecimento, as 
duas primeiras sendo a comunicação numa língua materna e a comunicação em línguas estrangeiras.

O uso do termo «comunicação» é preocupante. É verdade que ouvimos frequentemente dizer que o 
idioma é uma «ferramenta  de comunicação»,  conceito  que  denota uma visão  muito reduzida  e 
utilitária, revelando um grande buraco,  um ponto cego na conceção da língua.  Porque antes de 
comunicar-se, é necessário ter algo que dizer, o que se pretende dizer antes de ser uma ferramenta 
de comunicação, a linguagem é um meio para expressar o pensamento. O grande linguista Henri 
Meschonnic salienta que a ignorância afeta o estado da linguagem da nossa sociedade, ignorância 
que exerce uma ameaça não só o idioma, como também cada um de nós.

"Porque, diz, é a primeira e sempre com as palavras que dizemos o que mais dói, e o assunto da 
defesa  dos  idiomas  não  é  mais  do que  a  aparência  ostensível  da  ignorância,  um descuido  e  o 
desprezo que não se mede, que não se conhece, porque a nossa cultura humanista não aprendeu a 
reconhecê-los.

É que a linguagem não é só o lugar e a área da comunicação, e até mesmo antes disso, e para isso, o 
lugar  e  a  área  da constituição  de cada ser  humano na história".  (Henri  Meschonnic,    Carrefour   
Culturel Arnaud-Bernard,   segunda 6 de abril de 2009  ).

Considerar o idioma como uma ferramenta, língua materna ou estrangeira, é desvalorizar ambos, e 
privá-los de todo o poder atrativo e libertário. 

Heinz Wismann e Pierre Judet de La Combe já tinham observado no Porvir dos idiomas     (2004) que 
uma determinada  corrente  pedagógica  tinha  considerado na  década  de  70,  que  o  idioma devia 
despojar-se dos seus atributos culturais da burguesia e advogar pela substituição dos grandes atores 
através da leitura dos manuais dos administradores de equipas. Com efeito, esta pedagogia chamada 
esquerda  demonstrou  ser  um grande  aliado  do  neoliberalismo que  predisse  e  prediz  o  mesmo 
idioma, enquanto a organização da "proletarização" do conhecimento e o cérebro, de acordo com a 
análise crítica feita por Bernard Stiegler "sociedade do conhecimento "1.

Com efeito, tornar a colocar o idioma no coração dos sistemas educativos, é restaurar a função 
fundamental e única, que é a função interpretativa de nós próprios, dos atores e do mundo, o que 
também quer dizer que a função crítica, a função de expressão de um pensamento que não regressa 
à efemeridade mas que se desenvolve com o tempo.

Como não  relacionar  a  descida  generalizada  em Ocidente  do  nível  escolar  com a  irrupção da 
tecnologia digital nas nossas sociedades?

Apoiando-se em Condillac e Diderot, Raffaele Simone, num antigo escrito2partindo da distinção 
entre  a  língua e  a  perceção  visual,  estabeleceu uma distinção fundamental  entre  a  inteligência  
simultânea e a inteligência sequencial que é própria do idioma.

Uma não pode existir sem a outra. A sociedade da tecnologia digital necessita ser interpretada como 
todos os fenómenos sociais,  ou seja, que o homem não pode ser só um simples utilizador  das 
tecnologias, das quais ignora a razão de ser.

1 (L'école, le numérique et la société qui vient, D. Kambouchner,  Ph. Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier, G. Vergne, 
Mille.et.une.nuits, 2012, ver também)

2 Il linguaggio spiegato da una bambina  , R. Simone, 1988, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), Itália.
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Isto torna a colocar o idioma no coração do sistema educativo. Ninguém parece tê-lo feito antes, 
exceto os Finlandeses, que lideraram todos os  rankings de PISA, dando prioridade ao idioma do 
ensino e à leitura. «Na escola primária, são lidos os escritos de Inger Enkvist, Dagens Nuheter - 
Stockholm  incluídos  em  Le  Courrier  international N°1118  p.20,  e  salienta-se  a  compreensão 
escrita, da qual se dividem igualmente os bons resultados obtidos em ciências e matemática, porque 
os estudantes compreendem o que lhes espera deles [...]. Pelo equivalente finlandês dos últimos 
anos de secundária, [...] salienta-se idiomas e matemática, ou seja, disciplinas que são ferramentas 
intelectuais [..]. Os professores e autoridades educativas insistem conjuntamente neste ponto. Os 
estudantes que obtêm os melhores resultados são os que mais leem. O amor pela leitura tem uma 
grande incidência  nos resultados  escolares que no êxito académico ou os meios financeiros  da 
família. E é através da leitura da literatura que temos a melhor oportunidade de aperfeiçoar a nossa 
compreensão escrita. Noutras palavras, não podemos esperar para obter bons resultados com um 
grupo  de  estudantes  que  não  leem,  e  também  não  se  pode  esperar  milagres  da  educação 
compensatória, se o estudante não tiver lido paralelamente, fora da escola".

2) Entre as mais recentes atualizações do   site  

 Only 3% of books published in the U.S. are translations   
 Universities: Promoting National and International Multilingualism (HRK)   
 5 siècles de traductions! Une histoire renversante de la langue française   
 Italie : Le dialecte s'invite au cinéma   
 Biodiversity often means linguistic diversity   
 Taal en communicatie (Kindengezin.be: Ontwikkeling)   
 Sénégal : Quelle politique linguistique pour le plein exercice de la citoyenneté ?   
 Crianças Imigrantes nas escolas Brasileiras   
 Langues étrangères : le niveau monte au primaire, mais baisse au collège   
 “Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” (Cfp)   
 Auch wer nur eine Sprache spricht, ist meist mehrsprachig   
 The translation and reception of multilingual films   
 Faut-il suivre le modèle québecois de défense de la langue française ?   
 Gli armeni d'Abkhazia, obiettivo plurilinguismo   
 Language as a weapon of mass destruction   
 Pleidooi voor meertalig onderwijs in Brussel   
 L’Amérique et "l’autre" : le paysage mouvant de la traduction aux États-Unis   
 Translation Studies Days 20-21 Sept. 2012 (Brussels)   
 Education plurilingue : conditions de réussite   
 ¿Podemos olvidar un idioma? (LexioPhiles)   
 Langues et migrations : parler et écouter les différences   
 Navid Kermani: „Ich erlebe Mehrsprachigkeit als einen großen Reichtum“   
 Langues, sociétés et inégalités (La sociolinguistique et l'Italie)   
 Linguistic Diversity Linked to Biodiversity (Language Magazine)   
 Programmes de mobilité au service de l'éducation plurilingue   
 Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer   
 Você conhece o projeto de Escolas Interculturais Bilíngues nas Fronteiras do Brasil?   
 Le plurilinguisme en danger de disparition à Berne   
 El 73% de los candidatos a un empleo habla un segundo idioma   
 Mehrsprachigkeit ist weit unterschätzt (Deutsche Welle)   
 Suisse : Uli Windisch en appelle à un plurilinguisme actif   
 Multilingvism si limbi minoritare in România   
 ARIA - Tante Voce : théâtre et plurilinguisme   
 Les enjeux du multilinguisme dans les Organisations internationales   
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 Democratização do ensino e utilização de línguas africanas   
 Le multilinguisme à la Commission : faites ce que je dis, pas ce que je fais   
 Traducir es un acto de amor (analitica.com)   
 Business English Useful, yes. But mandatory? (The Economist)   
 L'arabe, la 17ème langue la plus traduite au monde, selon l'index "Translatonium"   
 Sciences-Po - Plaidoyer pour redresser une institution républicaine en perdition   
 MAAYA- Rede Mundial para a Diversidade Linguística   

3) Obrigado a todos que aderiram ao OEP     

Obrigado a todos que responderam ao nosso apelo para unir-se ao OEP. O esforço conjunto do OEP 
é trazer a todos os que partilham o mesmo interesse pelos idiomas e os intercâmbios que se fazem 
por e para si mesmos, desde um extremo ao outro em toda a Europa. O esforço conjunto do OEP é 
relacionar as ideias, não só as ideias sobre os idiomas, como também com respeito à cultura e o 
idioma, o que através da mistura, permite o aparecimento de novas ideias.

Os encontros europeus do plurilinguismo, dos quais, justamente preparamos os terceiros em Roma 
de 10 a 12 de outubro de 2012, são o momento propício de trabalho intenso que deve marcar uma 
nova etapa na definição do plurilinguismo como uma ideia totalmente nova na Europa. Se os temos 
sob o título de "Idiomas sem Fronteiras", esta não é a abolição das barreiras, físicas, mentais e 
culturais, que são tão necessárias como a porta de uma casa: para que as abra ou as feche, é da sua 
total  liberdade.  O plurilinguismo é uma forma de preservar a diversidade sem a qual a vida se 
extingue e com ela para desenvolver o intercâmbio que determina a criatividade. 

Obrigado por acompanhar o OEP neste esforço e também por se unir.

4) Jogo de idiomas: globalização-mundialização, chuva de ideias, etc.

Como se diz  mundialização em inglês?  Globalização. E, como se diz  globalização em inglês no 
sentido de "abordar de maneira global como um todo ou apreender um problema ou situação": "to 
consider from an overall or a global perspective"; globalidade em "observemos o problema na sua 
globalidade": "let us look at the problem from every angle". Para o adjetivo (em francês) global, o 
inglês  propõe uma ampla variedade de traduções para contextualizar:  total,  global,  integral,  em 
geral, tudo incluído, etc. 

Com  efeito,  a  globalização e  a  mundialização  têm  ambas  uma  raiz  latina,  globus e  mundus 
respetivamente, tão perto uma da outra. Porém, enquanto o inglês conservou o sentido em concreto 
de global equivalente a mundial, o francês perdeu atualmente esse sentido e não conserva mais do 
que o sentido abstrato. Enquanto o francês produziu toda uma gama de derivações de  monde,  o 
inglês  world deu  muitas  palavras  compostas,  mas  poucas  derivações  (worldwide =  mundial,  
universal). Inversamente  global em francês e inglês  deram todas as derivações base, mas desde 
diferentes eixos semânticos.

Como conclusão, pode-se procurar dar vários sentidos a mundialização em francês e a globalização 
em inglês. Estes dois conceitos abstratos têm inicialmente o mesmo significado, mas nada impede 
ter várias conceções da  mundialização ou da  globalização e estas variações de conteúdo podem 
diferir mais ou menos segundo as eras linguísticas (ver por exemplo  L'autre mondialisation,  D. 
Wolton, 2003).

E em relação aos outros idiomas? O espanhol conhece sobre a mundialização, mas também usa a 
globalização. A propósito da influência do inglês, o francês tende no contexto a dar à globalização 
o sentido de mundialização, sem também perder o sentido abstrato.

Quanto  ao  italiano,  para  limitar-se  a  três  línguas  latinas,  mais  permeáveis  ao  inglês,  tomou-se 
globalizzazione, mas recorta igualmente a mondializzazione. 
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Finalmente, as línguas latinas, com  global e  globalité (fr),  global e  globalidad (es) e  globale e 
globalità (it), comportam-se um pouco da mesma maneira, o inglês continua a ser récio ao sentido 
abstrato de globalidade que existe de maneira marginal.

5) Anúncios e publicações:

 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Forom des Langues   domingo 27 de maio de 2012 - Place du Capitole, Toulouse
 INFOLETTRE N° 28 de DLF-Bruxelles-Europe -Uma França hollandesa-Um bom ponto  

para o novo presidente.
 Net.lang – conseguir  no ciberespaço multilingue  ,  trabalho coordenado pela  rede  Maaya, 

C&F Éditions, 2012 (grátis download em PDF)
 Nos site de Legifrance, desde 6 de abril, uma nova pestana "Traduções do direito   francês  " é 

lançada em alemão, inglês, árabe, chinês, espanhol e italiano. 
 A torre do mundo em 180 idiomas, Henri Boursau, 200 frases e expressões usuais traduzidas 

a 180 idiomas e línguas regionais. Ed. Goursau, 2012
 Workshop,  Interdisziplinäre  Perspektiven  auf  Migration  und  Mehrsprachigkeit“   20.7-

23.7.2012
 Apelo  a  contribuições  AFEA :  "O transnacionalismo e  as  Américas:  entre  a  rutura  e  a 

continuidade no fenómeno migratório". Os textos de 12 a 14 páginas, exclusivamente em 
francês serão enviados a Marie-Christine Michaud antes de 14 de outubro de 2012. 

 Apelo a contribuições   para  o n°4 da revista «Synergies Coreanas»:  a tradução na hora 
coreana.

 Apelo a contribuições   para os  nºs 8 e 9 da revista «Synergies Chile»: A era da web 2: as 
ferramentas interativas para a comunicação e formação da escala mundial; Culturas sem 
fronteiras, educação sem barreiras: a contribuição dos idiomas – culturas do mundo.

 Apelo a contribuições   para o n°2 da revista «Synergies Argentina», O contexto intercultural  
da América Latina: situação e perspetivas.

 Conferência Internacional sobre o Plurilinguismo Urbano e a Educação (UME)   - 7-8 março 
de 2013 

 Seminário    internacional:    "O  plurilinguismo  e  o  mundo  do  trabalho.  A  qualidade  da   
comunicação.  ”     –    Udine (Itália), 25-26 de outubro de 2012   – Data limite: 15 de junho de 
2012

 Quaderno internazionale N°7 Traduzionetradizione  , quaderno internationale de traduzione 
poetica, dir. Claudia Azzola 

 A tradução  ,  Michaël Oustinoff, ¿què sè yo?, 2012
 Re-ouvir France-culture na série A grande mesa de 24 de fevereiro a propósito da tradução e 

do livro "Le poisson et le bananier: une fabuleuse histoire de la traduction", de David Bellos 
 O boletim N°44 da Código dos idiomas maio 2012

 A Companhia de Pausilippe: 

 Espetáculo literário "A la Recherche du Temps perdu" de Marcel Proust será 
levado a cabo a 24 de maio de 2012 num Departamento 14to (Sr. Pernety). Só com 
inscrição: http://www.pausilippe.com/proust.htm
 Café-discussão  em  inglês  em  companhia  de  um  comediante-diretor  de 
representação inglês (Joseph Marschall) – quarta 30 de maio de 2012 – 1º grupo: de 
19h a 20h30 / 2º grupo: 21h a 22h30
 Café-discussão em italiano em companhia de um comediante italiano (Bruno 
Labrasca) – quarta 23 de maio de 2012 de 20h a 22h. 5 € (por grupo) + consumo. 
http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Só com inscrição: communication.pausilippe@gmail.com

 Os convidados da emissão «Le Panier à Histoires» em RFPP (106.3) terças de 
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15h30 a 16h
•    Chantal Ferdinand – relato de contos (15 de maio)
•    O Feiticeiro de Oz no Petit Théâtre du Bonheur (22 de maio)
•    Uma equipa de futebol (29 de maio)

6) Reler os Boletins anteriores 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

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr

