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1) Comemorar as línguas em toda a Europa

Este regresso é rico em eventos no plano linguístico e cultural

Para o 8º ano, o Dia Europeu das Línguas, iniciativa do Conselho da Europa, organiza centenas de 
eventos nos 47 países do Conselho da Europa. Em Paris, é particularmente intenso, graças à acção 
concertada no âmbito do Fórum das instituições culturais em Paris (FICEP), das 38 instituições 
culturais e dos 6 membros associados, para a organização da Semana das línguas estrangeiras em 
Paris. Mais três eventos contribuem para tornar o ano de 2008, já declarado pela UNESCO como o 
Ano Internacional das Línguas e pela União Europeia como o  Ano do Diálogo Intercultural, um 
ano excepcional para as línguas.

A 26 de Setembro, data do Dia Europeu das Línguas, têm lugar em Paris na Sorbonne os Estados 
gerais do multilinguismo, organizados no âmbito da Presidência francesa da União Europeia, um 
evento em preparação no qual o Observatório Europeu do Multilinguismo se associou. 

Juntamente com este evento, será realizado  Línguas em Festas, com 3 manifestações populares: 
palavras na Vila, palavras luz e a Europa em canções.

Finalmente, a Comissão Europeia apresentou uma comunicação sob o título:  Multilinguismo: um 
triunfo  para  a  Europa  e  um compromisso  comum,  um documento  de  extrema  importância,  na 
medida  em  que  define  a  estratégia  da  União  Europeia  para  os  próximos  anos.  Em  breve, 
analisaremos este documento no site do OEM.

Essas inúmeras manifestações sobre a língua e a diversidade cultural e linguística que marcaram o 
ano de 2008 influenciarão o destino das línguas, incluindo as línguas autóctones em que o Director-
geral da Unesco, o Sr. Koïchiro Matsuura, é um grande defensor, ou as numerosas línguas nacionais 
e regionais que sofrem porque vêem os seus territórios geográficos e funcionais a diminuírem cada 
dia.

Não teremos o espírito erróneo de tratar o Ano Internacional das Línguas como um sintoma. Se 
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falamos tanto de línguas, de diálogo intercultural e de multilinguismo em 2008, é precisamente 
porque há um problema, a necessidade e a procura são imensas.

Agir sobre os espíritos e mudar o olhar sobre as línguas e as culturas é, por si só, fundamental.

Entender a deriva para o inglês não como um progresso, mas como uma grave regressão é essencial. 
Porquê? Fundamentalmente porque sabemos que a motivação é a procura da utilidade imediata e 
que traz a língua à ferramenta, o que só o é em parte. No entanto, a educação não visa o estudo da 
ferramenta, mas praticar a mente e o corpo, e ensinar a ferramenta, pelo menos na primeira, é uma 
profunda perversão, prejudicial a todos os idiomas que estão marginalizados, incluindo o inglês 
como língua de cultura.

O multilinguismo e o intercâmbio cultural devem ser entendidos como um triplo desafio:

- um desafio individual de desenvolvimento e crescimento pessoal

- um desafio para a sociedade como factor de coesão social

- um desafio para a civilização, pela circulação de ideias, como principal factor de criatividade.

O multilinguismo e o intercâmbio intercultural não são utopias, nem combates de retaguarda, mas 
valores de progresso.

Mas depois de termos dito isto, resta a acção: como concretizar esta aspiração que se afirma cada 
vez mais?

Sabemos muito bem que o destino das línguas balanceia sobre milhões de micro-decisões relativas 
ao uso da língua e é, assim, na maioria das vezes, objecto de arbitragens individuais. Porém, todos 
sabemos que também depende de macro-decisões,  que agora estão nos sistemas de ensino,  nas 
empresas e nas grandes organizações. A este respeito, é preocupante constatar  que os que mais 
falam sobre  estes  temas,  não  são  aqueles  que  têm o  verdadeiro  poder  de  decisão,  ou  seja,  a 
autoridade de poder tomar macro-decisões que pesam massivamente sobre os usos.

Só uma forte mobilização da sociedade civil pode permitir ter peso nos centros de decisões. E é a 
vocação do OEM inscrever-se nesta gestão da sociedade civil e ser um dos principais actores.

2) Entre as mais recentes actualizações do site
•Semana das culturas estrangeiras em Paris     
•O Isit e o ENS Ulm criam um duplo diploma sobre   a interculturalidade   
•O texto da comunicação da Comissão sobre o multilinguismo   
•Comunicado do OEM na sequência da sua entrevista com Leonard Orban   
•Conferência de imprensa sobre o Dia Europeu das Línguas   
•França deseja "estudantes bilíngues": a declaração do Sr. Darcos para   o Quebeque   
•Todos os textos europeus relativos à estrutura das línguas   
•Línguas em festa - 26 Setembro 2008   
•O boletim N°14 de DLF-Bruxelas   
•Anteprojecto   de parecer do CESE sobre o multilinguismo   
•A tradução nas culturas   multilíngues   (apelo à comunicação)
•O Conselho Federal Suíço salienta a importância do italiano  
•1st Conference on Linguistic and Intercultural Education, Romania, November 2008   
•Excelente vigilância "diversidade cultural" do GERM em cinco línguas   
•Grandes e pequenas línguas (ficha de leitur  a)   

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1472&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1473&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1474&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1476&Itemid=9
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1478&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1479&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1480&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1481&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1482&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1483&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1484&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1485&Itemid=43
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1486&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1487&Itemid=26
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1488&Itemid=48


•Compêndio do multilinguismo e do multiculturalismo (ficha de leitura)   
•Ensino e   prática das línguas, quais são as prioridades? (Apelo às comunicações)   
•Deux     langues soeurs  , novo CD da Marén Berg   
•O multilinguismo em Flandres durante a Idade Média   
•7th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media,   
October 29-31 2008, Berlin, Germany
•A identidade, uma questão de língua?: Actas do Colóquio de Caen     
•Não pode exist  ir uma Europa sem multilinguismo (entrevista em Babel Strasbourg)     
•Semiótica das culturas, a comunicação intercultural e os novos meios de comunicação   
(ESCOM)

3) As três missões do Observatório Europeu do Multilinguismo
O Observatório faz parte de um processo colocando-o à disposição da sociedade civil dos trabalhos 
de pesquisa com vista a desenvolver o multilinguismo e a promover o intercâmbio cultural.

O Observatório executa, assim, três missões:

- uma vigilância estratégica relacionada com as redes europeias

- uma comunicação sobre os resultados da pesquisa, utilização e exploração, incluindo a reacção à 
actualidade

- uma mediação com os decisores públicos e privados

Esta acção é realizada numa base europeia através do uso de redes nacionais e locais de membros e 
parceiros associativos ou individuais, de correspondentes noutros continentes, tais como, África, 
América  Latina,  América  e  Ásia,  com  os  quais  o  OEM  mantém  afinidades  intelectuais  e 
operacionais.

O OEM já existe há três anos. Expandir a sua rede, recolher informações e contribuições, traduzir o 
conteúdo publicado no site são as suas principais preocupações. Convidamo-lo a participar ou a 
contactar o OEM com o propósito de podermos coordenar as nossas acções.

4) Como apoiar o OEM? Clique aqui

5) Publicações
La  fin  des  cultures  nationales ?  Les  politiques  culturelles  à  l’épreuve  de  la  diversité. 
Recentemente publicada pela Éditions La Découverte, a obra, editada sob a Direcção de Lluís 
Bonet e Emmanuel Négrier, é uma recompilação de contribuições de especialistas provenientes 
de oito países. Para saber mais
Rapport sur l'économie créative 2008 —Le défi d'évaluer l'économie créative: vers une 
politique éclairée ». Obra publicada pela Conferência das Nações Unidas sobre o comércio e o 
desenvolvimento (CNUCED). Para saber mais

La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants de langues - Kit  
de formation (Livro + CD-ROM). Mercè Bernaus, Ana Isabel Andrade, Martine Kervran, Anna 
Murkowska, Fernando Trujillo Saez, 15 €/ 25 $ + 10% despesas de envio, Les Editions du 
Conseil de l'Europe. O kit incentiva os professores de línguas a reflectir sobre o conceito de 
diversidade, que é um elemento fundamental do processo de educação linguística e 
comunicativa -«o diálogo com o Outro». Para encomendar

Deux langues sœurs, o novo CD da Marén Berg. Reúne nada menos que 10 faixas bilíngues e 
multilíngues, destinadas às aulas bilíngues, aos fans da Marén Berg e aos amantes do alemão e 
inglês. Aprender as línguas, em música e alegria, estabelecer relações entre as palavras e as 
línguas da mesma família, são pelo menos duas das muitas razões da mais francesa das cantoras 
alemãs! Para saber mais

Pour une renaissance de la francophonie – Relatório do Sr. Hervé Bourges - Este documento, 
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síntese de um inquérito sobre a Francofonia, indica três prioridades: tornar a Francofonia mais 
visível, dar um impulso à Francofonia, retomar a ofensiva em matéria linguística. A 
documentação francesa.

6) Reler as anteriores Cartas do OEP clicando aqui

Se não desejar receber mais esta carta, responda a este e-mail escrevendo no assunto NÃO.
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