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1) Entre as mais recentes actualizações do site

• Eurolang 2012 project     
• Languages meet sport (Trieste, October 16th-17th)   
• Bilinguisme aux JO de Vancouver : des lacunes importantes   
• Belgisch Nederlands is een "natiolect" (De Standaard)   
• Un système pour traduire une discussion en 72 langues différentes   
• La Comisión pone en marcha la red de «másteres europeos de traducción»   
• Sprachen ohne Grenzen: Internationales Forum zum Thema Mehrsprachigkeit   
• A partir del 10 de diciembre se registrarán caracteres múltilingües en UE   
• Canada : les jugements récents en droits linguistiques...   
• Anger as Slovak language law comes into force (EBLUL)   
• Zirano : una Plataforma Intercultural Multilenguaje   
• Pologne et apprentissage des langues étrangères (Regard sur l'est)   
• Journée d'étude sur la traduction professionnelle (Rennes, 16.10.09)   
• Prize to finance subtitling in 23 languages   
• Le paradoxe du multilinguisme en Europe (P. Frath)  
• Loi linguistique slovaque : un article de fond sur EU-Logos  
• La langue arabe chassée des classes (Le Monde)     
• Signification, interprétation, traduction (Appel à communication)   
• Sénégal : diversité linguistique et système scolaire   
• La communication en Europe : anglais ou traduction ? (Agoravox)   
• Euronews : la Hongrie et la Slovaquie...   
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• Einführung in den Themenschwerpunkt „Mehrsprachigkeit und Wirtschaft“   
• Diversité culturelle et Internet multilingue en Afrique (Yaoundé, déc.2009)   
• Universities "forced to stop teaching languages" (The Guardian)   
• Le PC qui lit sur les lèvres devient polyglotte   
• Conflit linguistique slovaco-hongrois: la Suède propose sa médiation (radio)  
• Traduire, transposer, adapter le comique et l'humour (sept. 2009, Paris)  
• Zur Zukunft des Deutschen und anderer Sprachen in Europa (Werner Voigt)  
• Les langues tout au long de la vie (Lille, décembre 2009)  
• Grenoble, juin 2010 : Colloque international des jeunes chercheurs...   

2)  O Ministério francês da Educação nacional tem uma política de diversidade da oferta de 
ensino linguístico? Reflexões sobre uma proposição de Nicolas Sarkozy.
Entre as duas proposições abaixo citadas do Presidente da República francesa, julgamos discernir 
uma certa flutuação, em todo o caso uma dificuldade real de interpretação persiste.

"Se alguns dos vossos colegas têm dificuldades com a língua francesa, é razoável dar-lhes duas 
línguas,  quando  não  dominam a  língua  materna?  Não  teremos  interesse  a  concentrá-los  numa 
língua, o inglês por exemplo, e a destinar as horas da segunda língua a aperfeiçoar o francês?".

A confrontar  esta  ideia,  no  mesmo  contexto,  que  era  a  visita  de  um estabelecimento  escolar: 
"Sabem, a verdade, e estou a dirigir-me aos jovens, a verdade é que não devem ser bilingues, a 
verdade é que devem ser trilingues porque nos outros países europeus, é o que está a acontecer". 
http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60 

A verdadeira  problemática  não  é  criar  polémica  nas  palavras,  mas  sim de  saber  o  que  está  a 
acontecer na realidade e no terreno hoje em dia. A questão é também conhecer as consequências que 
o Ministério da Educação Nacional francês extraiu da resolução do Conselho Educação Juventude e 
Cultura de 21 de Novembro de 2008 quanto a uma estratégia europeia a favor do multilinguismo 
que assinou.

O  OEP recebeu  do  Ministério  uma  resposta  cujos  termos  resolutamente  imprecisos  o  deixam 
insatisfeito: faltam objectivos explícitos, números, planos de acção e avaliação de resultados.

A saber se o Ministério tem uma política de diversidade dos ensinos linguísticos!

Ler o artigo

3) A criação do Conselho Nacional para o desenvolvimento das Humanidades e das Ciências 
Sociais: bom ou mal presságio?
Quando é criada uma nova instância consultiva,  é preciso questionar-se sempre o porquê dessa 
criação. Formular proposições, certamente, mas também.

Chamou-nos à atenção o elogio da Valérie Pécresse da instituição que precedeu este novo Conselho 
Nacional:  o Conselho Nacional do Desenvolvimento para as Ciências Humanas e Sociais.  Este 
último foi presidido pelo professor Alain Supiot e no relatório de actividade de 1999 figurava, entre 
outros, um interessante desenvolvimento sobre a questão das línguas na investigação. O que foi das 
propostas desse Conselho?

Outro  defeito  de  tamanho  na  composição  desse  novo  Conselho:  não  encontramos  nenhum 
representante  das  Línguas,  Letras  e  Civilizações  Estrangeiras.  As  sociedades  eruditas  que 
representam  este  campo  disciplinar,  ficaram  preocupados  e  com  razão.  Não  estão  elas 
especialmente bem assentadas para efectuar um olhar crítico e contrastivo sobre os vários sistemas 
políticos,  económicos,  sociais  e culturais  europeus e mundiais?  Como interpretar  a ausência  de 
representantes de Línguas, Letras e Civilizações Estrangeiras no seio de uma comissão que deve 
reflectir sobre o desenvolvimento das Humanidades na Universidade? Estaremos a caminhar para o 
sistema universitário inglês onde as línguas estrangeiras deixam de ser ensinadas na Universidade? 
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Ver o artigo  Universities "forced to stop teaching    languages"    (The Guardian)   nesta carta.  Ler o 
artigo

4) Seminário PIRSTEC
No  âmbito  do  projecto  PIRSTEC  (Prospectiva  Interdisciplinar  em  Ciências  e  Tecnologias 
Cognitivas), o OEP, o Centro de Investigação em Informática Multilingue (CRIM-INALCO) e o 
Instituto das Ciências do cérebro da Universidade de Toulouse 3 organizam o seminário:

"Plurilinguismo: substratos neuronais às práticas sociais" 
Nos dias 6, 7 e 8 de Outubro de 2009 na Maison de l'Europe de Paris e na Maison de la Recherche 
de Paris-Sorbonne. Para mais informações

5) O CECRL na Axa- Assistência
A negociação lançada em Abril sobre o uso do francês e das línguas na empresa Progresse.

A AXA-Assistência  comunicou  no  dia  27  de  Julho  ao  seu  pessoal  que  as  antigas  designações 
utilizadas nas convocatórias e nas novas definições de funções ("noções",  "domínio",  "fluidez", 
"bilingue") serão,  doravante, substituídas segundo as exigências requeridas para um posto pelos 
níveis de A1 a C2 do CECRL (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho 
da Europa).

Assim, a AXA-ASSISTÊNCIA adoptou oficialmente o Quadro Europeu Comum de Referência para 
as Línguas. Esta disposição tem como objectivo ter em consideração as bases objectivas do factor 
linguístico na gestão dos recursos humanos.  É um meio de combater as discriminações a nível 
linguístico. A seguir.

6) Reencontrar os II Encontros Europeus do Plurilinguismo - Berlim 18-19 Junho de 2009 no 
site
A ideia principal que dominou o tema 2 dos Encontros foi traçar os meios para alcançar o objectivo 
de  1+2+ numa problemática  do  plurilinguismo.  Assim,  a  primeira  mesa-redonda  moderada  por 
Waldemar Martyniuk, Director do CELV (Centro Europeu para as Línguas Vivas do Conselho da 
Europa), incidiu na questão da diversidade da oferta de ensino linguístico.

Béatrice Cabau, Mestre de conferências no Instituto de Hong Kong Baptist University, explica-nos 
como uma política linguística voluntária e unívoca dos governantes pode colocar em perigo uma 
língua e uma cultura nacionais numa geração. Referiu os obstáculos com os quais se deparou o 
governo sueco para travar este movimento e desenvolver o plurilinguismo na população e os meios 
para fugir dessa situação.

O departamento  da  Moselle  e  o  Land de  la  Sarre  visam,  paralelamente  e  em cooperação,  um 
projecto de ensino bilingue franco-alemão desde os primeiros anos que visa o trilinguismo. Eis um 
exemplo generalizante e extensível a outras línguas. Isto resume a demonstração da Eva Hammes  -  
Di Bernardo e Myriam Cocco. 

Marie-Thérèse  Maurer da  Universidade  de  Lyon  2  e  Marie-Noëlle  Olive da  Universidade  de 
Provence após uma apresentação técnica do Certificado de Competência  em Língua de Ensino 
Superior  (CLES)  explicam  como,  em  nome  da  sua  metodologia,  o  CLES  é  um  verdadeiro 
passaporte para a mobilidade, a interculturalidade e o plurilinguismo.

Henny Rönneper, Conselheira ministerial no Ministério da Educação e da Formação, Rhénanie du 
Nord  Westphalie,  Dusseldorf, apresentou-nos  a  marca  de  excelência  Certilingua  para  o 
plurilinguismo europeu e internacional e demonstrou como essa marca era um poderoso meio de 
reforçar o francês e outras línguas no ensino básico.

Erich  Weider,  Investigador,  apresentou  o  caso  da  Suíça  na  complexidade  e  excessiva 
descentralização das competências, o que dificulta enormemente uma política nacional das línguas 
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vivas.

Karl-Heinz  Eggensperger,  da  Universidade  de  Postdam,  apresentou  um programa específico  de 
compreensão do francês, italiano e espanhol em 180 horas. Demonstrou como é possível distinguir 
os modos de aquisição das línguas e focar uma competência específica, a compreensão oral  na 
perspectiva de intercompreensão.

7) O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?

Plurilinguismo e educação
Os sistemas educativos devem oferecer uma educação plurilingue.
A primeira  missão  da Escola  é  a  aprendizagem da  ou  das  línguas  nacionais,  base  de  todas  as 
aprendizagens  e  fundamento da coesão social.  Porque a  língua  e  só a  língua permite  aceder  à 
compreensão do mundo, ao reinvestimento na língua, e em particular à língua materna, deve ser 
uma prioridade no ensino.

O sistema educativo deve oferecer a escolha de uma educação plurilingue desde os primeiros anos e 
desenvolver  competências  de  aprendizagem autónoma  necessárias  para  aprender  novas  línguas 
durante toda a vida. Esta missão não deveria concluir com a aprendizagem de uma única língua 
estrangeira  na  qualidade  de  língua  de  comunicação  minimal  com  finalidade  essencialmente 
comercial.

As  famílias  devem estar  claramente  esclarecidas  nas  suas  escolhas  e  sensibilizadas  quanto  à  
importância dos desafios linguísticos. 

ASSINE A CARTA E FAÇA-A ASSINAR

8) Apelo aos tradutores voluntários 
O OEP procura  tradutores  voluntários  para  poder  continuar  com a  tradução  dos  textos  que  se 
encontram no site  na  Internet  e  para  traduzir  noutras  línguas  a  presente  Carta  de  informação 
mensal. Contacto: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu.

9) Apelo às contribuições científicas escritas
Por outro lado, o OEP faz um apelo à contribuição científica. Qualquer artigo enviado sobre «O 
plurilinguismo sob todas as suas formas», escrito em alemão, inglês, francês, espanhol, húngaro, 
italiano,  português e  romeno,  línguas  actualmente geridas  pelo site  do OEP, será  submetido ao 
Comité de leitura do OEP. Uma nova versão do site em preparação aumentará em breve o número 
de línguas. Qualquer artigo enviado deverá ser acompanhado, pelo menos, de uma tradução noutra 
língua. Contacto: valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu.

10) Avisos e publicações
• Primeiro número da Carta de Diversum. Linguoresponsável passa a ser Diversum e faz do 

plurilinguismo uma dimensão do desenvolvimento sustentável.

• Mesa-redonda franco-portuguesa, intitulada "Trunfos da cooperação linguística para a 
integração e  o  esplendor europeus",  que  terá  lugar  no dia  29 Setembro,  das  9h00 às 
19h00,  no  âmbito  da  comemoração  em  toda  a  União  Europeia  do  "Dia  Europeu  das 
Línguas" (26 Setembro), na Maison de l'Europe de Paris. Para mais informações

• Nasceu  uma  nova  revista:  CADIFRESLAVES,  revista  didáctica  do  francês  língua 
estrangeira  destinada  aos  formadores,  professores  e  futuros  professores  de  FLE  eslavo-
falantes.

• Langage et société 2009/3  , "Le français en milieu minoritaire"
• Apprendre et enseigner l'intelligence des langues  , Que valor e função atribuímos à prática, 
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escolar ou não, das línguas estrangeiras? As línguas estrangeiras e o sentido das línguas são 
portadores de valores universais?

• Handbook of intercultural communication  , a multidisciplinary perspective on the field.
• Des hommes, des langues, des pratiques  , uma publicação da Delegação Geral da Língua 

francesa e das Línguas de França. 

11) Reler as últimas Cartas do OEP clicando aqui

12) Aderir ao OEP

Se não desejar receber esta carta, responda a este correio electrónico colocando no assunto NÃO.
O.E.P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  telemóvel: ++33 (0)6 10 38 
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