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1) Entre as últimas actualizações do site

• Faut-il parler anglais pour être     E  uropéen ? (dîner-débat-Bruxelles 17 nov 2009)  
• Réforme du lycée : les réactions de l'APLV  
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition     
• Bulletin éducation du Conseil de l'Europe n°27   
• Intercompréhension(s) : appel à contribution de Synergie Europe   
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England   
• Colloque "Langue et manipulation" (Lyon, 27-28 nov. 2009)   
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)   
• Citroën « switche » sa com' sur le mode franglais (Les Echos)   
• The death of language ? (T. Colls, BBC)   
• Google, miroir aux alouettes des bibliothèques nationales (Le Monde)   
• Language Scientists formulate advice for European multilingualism policy   
• Palimpsestes 22 - Traduire le genre : femmes en traduction   
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)   
• L'évaluation des politiques linguistiques (colloque)   
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling   
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)   
• Découvrir le plurilinguisme dès l'école maternelle (Parution)   
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"   
• Plateforme pour l’éducation plurilingue et interculturelle   
• Petición de contribuciones : Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas   
• Alles oder fast alles über die Online-Tests   
• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)   
• Langues et traduction en Afrique postcoloniale (Lyon, 12 oct. 2009)   
• Questionnaire : identité professionnelle des profs d’anglais locuteurs natifs   
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• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market   
• Droit, langue et Etats multilingues (Appel à communication)   
• Les enjeux du plurilinguisme pour la construction des savoirs   
• Diversité des langues et poétique de l'histoire (4)   
• Variations sur le traduire (N. Vincent-Arnaud)   
• Ukraine: joute gvrnmt-opposition sur l'usage de la langue russe à l'école   
• Bilingualism and Identity (Niño-Murcia, Rothman)   

2) Qual é o futuro das línguas na reforma dos liceus em França?

Os que esperavam do comunicado do Sr. Nicolas Sarkozy, acerca da Reforma dos liceus, revelações no que 
diz respeito ao futuro das línguas no ensino em França estão a perder o tempo. 

Para evitar parecer demasiado franco-francês, queremos abordar o tema à luz da estratégia europeia 
do modelo 1+2+, estratégia que nos chega do Conselho Europeu de Barcelona de Março 2002, do 
relatório do Grupo de Alto Nível quanto ao multilinguismo de Novembro de 2007, do relatório do 
Grupo de Intelectuais acerca do multilinguismo e do diálogo intercultural,  Un défi salutaire (em 
português: “Um desafio benéfico”), afirma o "Relatório Maalouf" de Abril 2008, da Comunicação 
da  Comissão  Europeia  (L.  Orban)  Multilinguisme,  un  atout  pour  l'Europe  et  un  engagement  
commun (em português: “Multilinguismo, um trunfo para a Europa e um compromisso comum”) de 
Setembro 2008, pareceres concordantes do Parlamento Europeu, do Comité Económico e Social e 
do  Comité  das  Regiões,  dos  Estados  Gerais  sobre o multilinguismo organizados  no âmbito  da 
presidência francesa da União Europeia a 26 de Setembro de 2008 e, por último, da resolução do 
Conselho de Educação, Cultura e Juventude de 21 de Novembro de 2008.

A impressão geral,  que sobressai deste último discurso, assenta na necessidade de aumentar o nível dos 
Franceses nas línguas vivas, no que estamos totalmente de acordo, sem ainda anatematizar os professores. 
De nada serve tentar encontrar bodes expiatórios, quando as causas são outras: praticar a expressão oral, por 
exemplo, em turmas de 35 alunos com apenas duas horas por semana é um desafio! Contudo, como de facto 
a comparação parece acabrunhar os Franceses, façamos a comparação! Por que motivo os anglófonos são 
estatisticamente  os  piores  em línguas  vivas?  E porque é  que os  «pequenos» países  são,  regra  geral,  os 
melhores? Como se pode melhorar esta situação segundo o discurso do Sr. Nicolas Sarkozy? Obrigando os 
jovens franceses a serem bilingues, isto é, obrigando-os a falar inglês como se fosse a sua língua materna, 
depois eventualmente, os que podem, poderão aprender duas línguas, quando o ensino de duas línguas é 
desde sempre ou quase obrigatório nos exames finais do 12º ano em França. 

Facto tranquilizador, o documento difundido pelo Ministério da Educação Nacional francês Vers un 
nouveau lycée pour 2010 (em português: “A caminho de um novo liceu para 2010”) não tem em 
consideração  este  discurso  presidencial  e  mantém sem alterações  a  organização  do  ensino  das 
línguas com duas  línguas  obrigatórias  nos  exames finais  do 12º  ano.  E ainda por  quanto mais 
tempo?
Ler o artigo

3) Aulas de alemão na escola ainda sem professor, os pais dos alunos protestam!

Paradoxo,  quando  os  professores  doutras  línguas,  além  do  inglês  e  do  espanhol,  devido  à 
concentração excessiva do ensino das línguas inglesa em LV1 e espanhola em LV2, estariam com 
poucas horas de trabalho, criar uma secção de alemão em LV1 na escola não deveria supor muitas 
dificuldades. Pelos vistos não é assim tão fácil! Na Escola Hubert Robert de Méréville (91660), 
ainda não há professor de alemão para a secção LV1 aberta este ano, nem para as aulas de 7º, 8º e 9º 
anos de LV2. Gestão incorrecta ou intimidação em relação aos pais que desempenham o modelo 
1+2+ e  defendem inteligentemente o interesse dos filhos e uma certa ideia da Europa? Curioso 
mesmo assim, quando a instrução da  rentrée 2009 do Ministério da Educação Nacional francês 
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apresenta a intensificação do alemão como uma prioridade. Será que muitas escolas e liceus em 
França e noutros países europeus conhecem também esta realidade? Apelo aos nossos leitores... 
Para mais informações

4) "Tradução e manipulação"

Até onde pode ir o tradutor? Quais são os poderes do editor na transfiguração do texto de origem?

Encontrará  no site um caso perturbador:  a tradução em francês do livro  Superclass,  the global  
power elite and the world they are making de David Rothkopf foi censurada?

Timidez do tradutor perante a audácia do autor ou censura do editor na formulação politicamente 
incorrecta? Falta uma passagem importante do texto inglês na edição francesa...

Ler o artigo

5 ) O OEP desenvolve o seu pólo de Investigação
Em  parceria  com  equipas  universitárias,  o  OEP  organiza  seminários  de  investigação  ou 
doutoramento acerca do plurilinguismo. O próximo evento terá lugar na Universidade Paris Denis 
Diderot (UFR Etudes Interculturelles de Langues Appliquées, Ecole doctorale 132) :

• Seminário de Investigação Universidade Paris 7 – Denis Diderot/OEP "Políticas linguísticas 
e plurilinguismo". Próximas sessões: 

- 27 Novembro 2009 :  Políticas linguísticas e plurilinguismo em França -  Henriette 
Walter (Universidade Rennes 2)

-  11  Dezembro  2009 :  Políticas  linguísticas  e  plurilinguismo  em  Espanha  -  José 
Carlos Herreras (Universidade Paris Diderot-Paris 7)

Para mais informações e inscrever-se
6) Avisos e publicações
Actas dos Estados Gerais do Multilinguismo, 26 Setembro 2008: pode-se fazer o download e obter 
a versão em papel no Ministério da Cultura e da Comunicação francês (DGLFLF) neste endereço.

• A UNESCO apresenta  a  sua colecção multilingue  de  Histórias  gerais  e  regionais  da 
Humanidade, uma gigantesca empresa, que reuniu durante cerca de 60 anos mais de 1800 
historiadores  e  especialistas  de  todo o mundo,  uma obra  única  dentro  do  género  de 51 
volumes  que  transcendem as  histórias  nacionais: a  UNESCO apresenta  hoje  em versão 
multilingue e sob uma nova óptica as Histórias da Humanidade... Ler o site

• Les Langues Modernes, 3/2009, « Disciplines linguistiques et “non linguistiques” : l’entente 
cordiale ? », coordenação de Marie-France Mailhos. Ler o resumo dos artigos. 

• Les Cahiers du GEPE, N°1/ 2008. L¹analyse des pratiques d¹évaluation des politiques linguistiques : une  
entrée pour l¹étude des politiques linguistiques ? Sob a direcção de Claude Truchot e Dominique Huck, 
contribuições seguidas de discussões de Jean-Jacques Alcandre, Philippe Blanchet, Daniel Coste, 
Jean-Michel  Eloy,  Pierre  Frath,  François  Gaudin,  Cécile  Jahan,  Yannick  Lefranc  e  Claude 
Truchot.

• Jornada de estudos do Centre de Recherches Pluridisciplinaires Multilingues, Universidade Paris Ouest-
Nanterre  (EA4418),  Teorias  e  práticas  da  terminologia:  analisar  conceitos,  sexta 
6 Novembro 2009 (sala de conferências, Edif. B). Para mais informações

7)    Reler as últimas Cartas do OEP clicando   aqui  

8) Aderir ao OEP
O  OEP é  uma  associação  de  direito  francês,  mas  amplamente  internacional  devido  aos  seus 
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membros e parceiros. Se desejar apoiar os esforços do OEP para se informar, reflectir connosco, 
explorar os trabalhos de investigação, favorecer e valorizar as publicações sobre o plurilinguismo e 
a diversidade linguística e cultural, actuar junto dos responsáveis políticos, etc., não hesite, e seja 
membro do 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

- telemóvel: ++33 (0)6 10 38 68 90
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