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1) É preciso ensinar o inglês no pré-escolar?

Há pais que, com as melhores intenções do mundo, e em particular preocupados pelo futuro dos 
filhos, pressionam os responsáveis pelos estabelecimentos escolares e as autoridades académicas, 
para que o ensino do inglês comece a ser leccionado no pré-escolar.

Isto é razoável?

O  OEP afirmou  na  Carta  N°32  que  a  investida  para  “tudo  em  inglês”,  de  profundas  bases 
socioeconómicas, não tinha nada de muito “moderno” e carecia particularmente de uma visão de 
futuro. Agora mais do que nunca, o mundo de hoje e de amanhã é e será um mundo plurilingue, e o 
facto de a Europa de hoje estar cultural e economicamente sob a influência norte-americana não 
significa que deva adoptar uma atitude de retracção. A escolha de “tudo em inglês”, quer seja o 
resultado por defeito de um grande número de escolhas individuais insuficientemente esclarecidas 
ou de uma escolha pública, nomeadamente de política educativa, é o contrário de uma estratégia.

É evidente que o essencial para os nossos filhos não é a aprendizagem de uma língua, o inglês ou 
uma outra, para além da língua materna ou da escolarização, mas a aquisição da capacidade de 
aprender línguas, o inglês entre outras, e de saber se adaptar a todas as situações: a aquisição de 
uma  competência  plurilíngue  faz  parte  desse  poder  de  adaptabilidade.  É  uma  mudança  de 
paradigma, um outro olhar sobre a língua. Embora inconscientemente, ainda somos prisioneiros de 
uma concepção da língua que a reduz a uma ferramenta, sendo a língua estrangeira um "meio de se 
desenrascar"  quando  viajamos  para  o  estrangeiro.  Vemos  as  línguas  como  saberes  que  se 
acrescentam uns aos outros, sem relação de uma língua para outra. Porém, uma língua representa 
mais do que a realidade de ser de uma língua. Para além da língua ferramenta, de escasso interesse 
educativo, existe a língua-cultura e a alteridade, com todos os horizontes infinitos que isto implica. 
A língua, a língua materna em primeiro lugar, mais do que uma abordagem diferencial e plural, 
deveria, assim, ser a prioridade das prioridades da educação.

Há outras objecções à extensão do inglês no pré-escolar. 

Não temos nenhuma prova de que afinal o nível em língua seja melhor. Como se a única extensão 
na duração da aprendizagem de uma língua tivera efeitos no resultado final. Isto é totalmente falso. 
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É a intensidade semanária e não a duração em número de anos o que influencia a qualidade final.

O programa do pré-escolar na França é, neste sentido, muito claro: "Aproveitando a plasticidade das 
competências  auditivas  da  criança  e  das  suas  capacidades  expressivas,  o  pré-escolar  é  parte 
interessada do esforço do sistema educativo a favor das línguas estrangeiras ou regionais. Permite 
às crianças familiarizarem-se com os sons característicos de outras línguas, descobrir outros ritmos 
prosódicos, outros fenómenos linguísticos e culturais. Utiliza, para este propósito, a multiplicidade 
das línguas faladas no território nacional e, mais particularmente, as que são as línguas maternas 
dalguns dos seus alunos. Isto proporciona às crianças a oportunidade de começar a aprender uma 
nova língua". Assim, não há que confundir o pré-escolar. "Meter em situação" não é "ensinar uma 
língua".

Terceira objecção à extensão do inglês em pré-escolar: o efeito de exclusão.

As crianças nas aulas são o reflexo de uma população com origens cada vez mais diversificadas. 
Sabemos que  os  nossos  sistemas  educativos  têm muitas  dificuldades  para  se  adaptarem a  esta 
diversidade  e  disso resulta  uma taxa de  insucesso escolar muito  importante  relacionada  com a 
dificuldade  de  uma  aprendizagem essencial,  a  da  leitura.  Os  estudos  revelam que  em França, 
embora  a  França  não  seja,  sem  dúvida,  um  caso  isolado  a  este  respeito,  15%  dos  alunos, 
aproximadamente, entram no liceu sem ter as bases da leitura na língua de escolarização, que nem 
sempre é a língua de comunicação entre a família. Também sabemos que nesses 15% existe uma 
significativa proporção de crianças oriundas da imigração, de uma imigração às vezes antiga. 15% 
significa para a França cerca de 120 000 crianças por ano. Evidentemente que nesses 15% os casos 
patológicos  são  marginais,  e  a  maioria  dessas  crianças  têm,  por  outro  lado,  capacidades 
perfeitamente normais. Isso não impede que o défice em leitura seja uma desvantagem importante 
que acarretarão durante toda a vida. O iletrismo, pois é disto que realmente se trata, é, assim, um 
desafio importante para as nossas sociedades e os nossos sistemas educativos, e a partir deste ponto 
de vista, o desenvolvimento do ensino precoce do inglês, ou de uma única língua tende mais a 
reforçar o efeito de exclusão que caracterizam os nossos sistemas educativos. O programa do pré-
escolar na França também é claro no que diz respeito a este ponto. 

Além disso, é realmente necessário querer mudar de rumo. O outro rumo é o "despertar às línguas" 
e todas as estratégias de ensino que consideram a diversidade sem sacrificar nada do resultado final, 
mas  sim  o  contrário.  O  objectivo  traçado  por  todos  os  países  da  União  Europeia  a  nível  da 
secundária é um domínio de, pelo menos, duas línguas vivas além da língua materna. Neste ponto 
todo o mundo parece estar de acordo, mas há que precisar, domínio adequado a uma aptidão para 
aprender outras em função das circunstâncias da vida profissional ou pessoal e numa abordagem da 
diversidade cultural  e  da alteridade.  A partir deste  ponto de vista,  nem todas as estratégias são 
válidas.

O 3º Congresso Internacional EDiLiC (Educação e Diversidade Linguística e Cultural) terá lugar 
em Lausanne de 5 a 7 de Julho de 2010 sobre o tema "Despertar às línguas, abordagens plurais. Da 
formação docente às práticas da aula".

Ler  Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle, Marie Rose Moro, Janeiro 2010, Odile 
Jacob. 

A referir também: 

• Educação ao plurilinguismo (4 de Maio de 2010, Lyon)   
• Declaração de Graz no campo da educação para as línguas de 2010  
• Considerações  sobre  o  ensino-aprendizagem  das  línguas  e  mais  além   (Colóquio 

Internacional bilingue em francês e inglês, 6 e 7 de Janeiro de 2011, Mumbai, Índia)

2) Entre as últimas actualizações do site
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•
• REALiser votre potentiel ! (Iasi, Roménia, 4-6 Junho 2010)   
• L'Infolettre N° 21 de DLF-Bruxelles-Europe   
• L'utilisation de l'anglais à l'université (Marc Chesney)   
• La Francophonie et la Commission joignent leurs forces dans la promotion de la diversité...   
• Le plurilinguisme est-il un facteur d'intégration ?   
• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana     
• Preservar el futuro: Continuidad de la lengua, de la cultura y de la naturaleza   
• Mehrsprachigkeit und Aspekte der inter- und transkulturellen Sprachlehre   
• Lend presenta ricorso alla Commissione Europea    
• Langues, cultures, traductions : la quête de l'identité (Publication)   
• Language Diversity: a Challenge for Europe   
• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Apprendre comment les autres parlent - et vivent (Swissinfo.ch)   
• Languages in Africa (Call for papers)   
• A intercompreensão e os novos desafios para as línguas românicas   
• "SprachRäume": Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik 2010   
• La traduction / la transmissibilité et la communication transculturelle...  
• Neuerscheinung: Frankreichs Regionalsprachen im Parlament...   
• Langues et langages des élèves, une approche de la complexité (6.5.10)    
• Le débat autour de la langue créole dans Le Monde diplomatique   
• Ukraine : les provinces seront libres de choisir leur langue (Officielle)   
• Traduction et multilinguisme (Appel à contribution)   
• Une émission de France Culture qui pérégrine au-delà des barrières !   
• Le consortium REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão)   
• La Gazette européenne des langues n°16   
• Focus sur   l'Association D'une Langue A L'Autre (DULALA)   
• La place du professeur de langues dans l'enseignement bilingue   
• Posse um slowakisches Sprachengesetz (eurotopics)   
• Langues  à  l'école  :  un  enjeu  prioritaire  malheureusement  négligé   (Education  Magazine 

mars-avril 2010)
• Kinder haben Freude am Fremdsprachenlernen (SprachenNetz)  
• Enseignement des langues dans les grandes écoles de management   
• Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación...   
• Un monde sans interprètes ? (Le Monde)   
• IATE: Base de datos terminológica multilingüe de la UE   
• Translating Territories – Territoires de la traduction / Traduction du territoire   
• Aide à la sensibilisation à la question des langues dans l'entreprise   
• Europakolumne: Man spricht Deutsch (Deutschlandfunk)   
• Westerwelle will, dass in der EU mehr Deutsch gesprochen wird   
• Westerwelle kämpft in Europa für die deutsche Sprache  

3) Contribua para o desenvolvimento do OEP,   a  dira ao OEP,   

O  OEP é  uma  associação  de  direito  francês,  mas  amplamente  internacional  devido  aos  seus 
membros e parceiros. Apesar do apoio que recebe das autoridades públicas para a organização de 
grandes eventos como os Encontros, apesar da ajuda estrutural finalizada do Ministério da Cultura 
francês (Delegação Geral da Língua Francesa e das Línguas de França), o OEP para desenvolver as 
suas  actividades  precisa  imperiosamente  do  apoio  dos  seus  membros,  indivíduos  ou  pessoas 
jurídicas. Se achar que o trabalho voluntário do OEP é útil e merece o seu apoio, para se informar, 
pensar 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  e 
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agentes económicos, contacte o OEP, e torne-se membro do OEP

4) Decreto de abolição do direito de sonhar (inédito de François-Pierre Nizery) 

Artigo 1º: Está proibido a qualquer cidadão sonhar, imaginar um mundo desconhecido do outro lado 
da fronteira, ir ao encontro de um estrangeiro, falar outra língua e pensar doutro modo.

Artigo 2º: As diferenças entre os humanos estão proscritas. Os museus, as bibliotecas e outros locais  
de refúgio da diversidade cultural estão definitivamente fechados. 

Artigo  3º:  Uma  única  raça,  uma  única  região,  uma  única  identidade,  uma  única  língua  está 
permitida, a do universo globalizante e purificador. 

Artigo 4º: A diferença de género é temporariamente mantida por razões técnicas.

Artigo 5º:  O presente  decreto não é  um sonho. Não há mais diferenças  e,  assim,  não há mais 
guerras, mas há uma Terra? 

Excerto  do  Livro  de  Ouro  "Les  intellectuels  et  artistes  pour  le  plurilinguisme  et  la  diversité 
culturelle" (OEP-UNESCO 23 de Junho de 2008)

5) Pólo 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: 
• 28 de Maio de 2010: Políticas linguísticas: o marco legal em França 

Denis Costaouec (Universidade Paris V-René Descartes) 

Para saber mais e inscrever-se

- Em parceria com a Universidade Paris Sorbonne (Paris IV) e EA4349, École doctorale 1: Mundos 
Antigos e Medievais:

Seminário de investigação Universidade Paris Sorbonne (Paris IV)/OEP
 Plurilinguismo e Idade Média

• 5 de Junho de 2010: O Plurilinguismo em A Descrição do Mundo de Marco Polo

Philippe Ménard, Professor emérito de Literatura Medieval Francesa (Paris Sorbonne)

Para saber mais e inscrever-se

6) Avisos e publicações

• “Présence, poids et valeur des langues romanes dans la société de la connaissance”, Sexta 30 
Abril  2010, Encontro organizado pela  União Latina e o OIF, lugar:  OIF, 13 quai  André 
Citroën - 75015 Paris (França). Para saber mais

• Publicação da Infolettre N°21 de DLF-Bruxelles-Europe

• Le point sur l'intercompréhension, clé du plurilinguisme  , Pierre Escudé e Pierre Janin, Abril 
2010, 128 pp., CLE international, Paris. ISBN 978-2-09-038260-0 

• Chamoiseau ou les voix de Babel, De l’imaginaire des langues  , Noémie Auzas, Ed. Imago, 
Outubro 2009, ISBN : 978-2-84952-073-4 

• Un spectacle théâtral bilingue : « Une lettre perdue » de Ion Luca Caragiale 5 de Maio de   
2010
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• L’identité en question, du choc culturel à l'intégration (conferência) 6 de Maio de 2010  

• Une colonie  ordinaire  du XXIe  siècle  ,  Charles  Durand,  Ed.  EME, 2010,  ISBN :  978-2-
87525-048-3

• Traduction et  médiation humanitaire  ,  sob a direcção de Mathieu Guidère,   2010, Ed. Le 
Manuscrit

7)    Reler as últimas Cartas do OEP clicando   aqui  

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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